Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
15 december 2020 in Cultureel Centrum De Stag
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Raadslid mevrouw Been heeft zich afgemeld. Griffier,
mevrouw Van der Meer, is afwezig en wordt vervangen door de loco-griffier, de heer Baarda. Het
plan om publiek toe te laten bij deze vergadering is teruggedraaid. Hiervoor is gekozen omdat de
landelijke coronamaatregelen gisteren zijn aangescherpt. De vergadering is te volgen via de
gemeentelijke website en Schiermonnikoog TV.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette en de heer B. Timmer spreken in over agendapunt 6.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter hervat de vergadering.

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van 10/11 november 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4b.

Besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen heeft een mededeling over de stand van zaken en planning verbouwing
gemeentehuis (oude gedeelte) en het Koningshuis. De warmte terugwin installatie wordt bij nader
inzien niet aangebracht in het Koningshuis, omdat deze installatie toch niet geschikt is voor dit
pand. Er wordt geïnvesteerd in alternatieve duurzame maatregelen.
De voorzitter geeft een toelichting op de brief van de burgemeester over de Wet Tijdelijke
maatregelen Covid-19 d.d. 3 december 2020 (agendapunt 10, nr. 11-01-01). Deze brief is op 7
december jl. met de fractievoorzitters besproken.
Mevrouw Smilda maakt gebruik van de gelegenheid om een brief van het ministerie van OC&W,
d.d. 11 december 2020, over extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur, aan de orde te stellen. De
voorzitter reageert dat het college deze brief in behandeling zal nemen.
Mevrouw Zonneveld maakt gebruik van de gelegenheid om te vragen naar de nieuwe
kinderburgemeester. De voorzitter reageert dat Thijmen Bouwkamp vandaag is gekozen tot
tweede kinderburgemeester van Schiermonnikoog. De installatie zal in de raadsvergadering van
januari plaatsvinden.

6.

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
(verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Op 17 november jl. heeft de raad een presentatie
van de heer Van der Werff (projectleider) gehad en is het voorstel oordeelsvormend behandeld.
Naar aanleiding van deze behandeling is het plan van aanpak aangepast. De heer Gerbrands
geeft een toelichting.
De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter hervat de vergadering.
Wethouder Gerbrands reageert en beantwoordt de vragen. Wethouder Gerbrands zegt toe dat
hij terugkomt op de samenstelling van de klankbordgroep.
De woordvoerders van de fracties reageren op de beantwoording van de wethouder.
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Er vindt een stemming plaats. Voor het voorstel stemmen de fracties van Samen (3) en SB (2).
Tegen het voorstel stemt de fractie van OB (3). Het voorstel is aangenomen. Besloten is om het
plan van aanpak en het communicatieplan voor het project Ruimtelijke ontwikkelingen
Schiermonnikoog vast te stellen, een budget van €25.000 in 2021 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het plan van aanpak en communicatieplan, dit te dekken uit de Algemene Reserve.
7.

Septembercirculaire
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. Wethouder Hagen geeft een toelichting. Het
voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om de uitkomsten van de septembercirculaire
2020 voor kennisgeving aan te nemen en het financiële effect in het begrotingsresultaat te
verwerken.

8.

Vaststellen Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting.
De meningen worden gedeeld. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om de
verordening vast te stellen.

9.

Overdracht bevoegd gezag basisschool Yn de mande
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Dit voorstel is 1 december jl. behandeld in een
beeldvormende vergadering. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting. De meningen worden
gedeeld. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om in te stemmen met de
overdracht van het bevoegd gezag van de stichting samenwerkingsschool Yn de mande aan de
gemeente Schiermonnikoog en in te stemmen met het ontbinden van de stichting.

10.

Lijst van ingekomen stukken
Er wordt een vraag gesteld n.a.v. b&w besluitenlijst 40, onderwerp logeervoorziening nabij MCL.
Ingekomen stuk nr. 9, motie huishoudelijke ondersteuning gemeenteraad NE-Fryslân, wordt
gewijzigd van ter kennisname naar bespreken in het seniorenconvent. Met inachtneming van deze
wijziging wordt het behandelvoorstel van de ingekomen stukken vastgesteld.

11.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene reserve
Het overzicht van de algemene reserve wordt voor kennisgeving aangenomen.

12.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat begin volgend jaar de raad verdere informatie ontvangt over het
Programma Waddeneilanden.
De heer Postma stelt een vraag over het nieuws in de media over een nieuwe containerramp in de
Noordzee. De voorzitter antwoordt dat de Kustwacht tot nu toe niks heeft gevonden.
De voorzitter deelt mede dat de Tweede Kamer recentelijk heeft gesproken over de aanpak om
het waddengebied beter te beschermen tegen de onveilige containervaart en dat er nieuwe
veiligheidsmaatregelen worden genomen voor het containertransport boven de Waddeneilanden.

13.

Duurzaamheid
De voorzitter deelt mede dat alle huishoudens op Schiermonnikoog binnenkort informatie
ontvangen over de bijeenkomsten duurzaam eiland.

14.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen, medewerkers van De Stag en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021,

, voorzitter
, griffier
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