Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
23 maart 2021
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Raadslid de heer AB is met kennisgeving afwezig.

2.

Vaststelling agenda
Agendapunt 8 wordt gewijzigd van ‘Verbeteren verkeersbeleid’ in ‘Verbeteren verkeersveiligheid’.
Mevrouw Zonneveld kondigt namens SB een motie vreemd aan de orde van de dag aan, over
Net op Zee. De voorzitter stelt voor om deze motie toe te voegen aan de agenda, punt 14a. Alle
aanwezigen stemmen hiermee in.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunten 4 en 13.
De heer T. de Neef spreekt in over agendapunt 13.
De heer B. Timmer spreekt in over agendapunt 13.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst, agendapunt 6, vraagt de heer Postma of verenigingen e.d.
ook rechtstreeks contact kunnen opnemen met het college voor een gesprek. Wethouder Hagen
antwoordt dat verenigingen e.d. waar nog geen gesprek mee is geweest of gepland, te allen tijde
kunnen bellen.

5.

Mededelingen
Wethouder Gerbrands deelt mede dat het traject wat het ministerie van OCW heeft aangedragen
om tot overdracht van het bevoegd gezag van Yn de mande naar de gemeente te komen wettelijk
niet mogelijk is. OCW heeft oog voor de uitzonderlijke situatie waarin we nu verkeren en heeft
daarom een tijdelijke oplossing geboden. De school blijft om juridische redenen vooreerst wel een
samenwerkingsschool waarvan de gemeente tijdelijk de zeggenschap overneemt en zal later
overgaan naar een openbare school. Daarvoor zijn nog wel aanvullende acties nodig vanuit de
gemeente.
Wethouder Gerbrands heeft een mededeling over de stand van zaken vernieuwen en renoveren
bewegwijzering.
Wethouder Hagen heeft een mededeling over de voortgang en planning van de
beplantingsplannen.
Wethouder Hagen deelt mede dat de reparatiewerkzaamheden aan het zwembad De Dúnatter
voorspoedig verlopen.

6.

Aanpassing documenten planning & control gemeente Schiermonnikoog
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Op 16 februari jl. is het voorstel oordeelsvormend
behandeld. Wethouder Hagen heeft de raad na de oordeelsvormende behandeling de
drempelbedragen van de andere Waddeneilanden gestuurd.
De meningen worden gedeeld. De heer Postma dient namens OB een amendement (bijlage) in,
met de strekking om de verhoging van het drempelbedrag van investeringskredieten uit het besluit
te halen.
Er vindt een stemming plaats over het amendement. Voor 2 (OB), tegen 6 (Samen 4, SB 2), het
amendement is verworpen.
Er vindt een stemming plaats over het voorstel. Voor 6 (SB 2, Samen 4), tegen 2 (OB). Het voorstel
is aangenomen. Besloten is om de memo aanpassingen rapportages planning & control
documenten vast te stellen, de tussentijdse rapportages te wijzigen naar lentenota, zomernota en
herfstnota, afwijkingen waarin gerapporteerd wordt te verhogen van €2500 naar €5000 in
producten en van investeringskredieten van €3500 naar €7000, uitgeschreven administratieve
begrotingswijzigingen te laten vervallen en in te stemmen met het groeimodel planning & control
cyclus.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, mevrouw Van der Meulen.
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7.

Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Op 16 februari jl. is het voorstel oordeelsvormend
behandeld. De meningen worden gedeeld en de vragen worden gesteld. Portefeuillehouder
burgemeester Van Gent reageert en beantwoordt de vragen.
Het voorstel om te besluiten kennis te nemen van de evaluatie van het toezicht en
handhavingsbeleid dat is verwoord in de nota Gelijke monniken, gelijke kappen en in te stemmen
met de werkwijze en de accenten voor het jaar 2021, wordt unaniem aangenomen.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

8.

Verbeteren verkeersveiligheid
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting op
het voorstel. De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld. Wethouder Gerbrands
reageert en beantwoordt de vragen. Dit voorstel wordt op 20 april 2021 besluitvormend behandeld.

9.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt vastgesteld.

10.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Begrotingswijziging 40, decembercirculaire (besluit 16 februari 2021) en begrotingswijziging 6,
afronding scheurvormingsproblematiek zwembad (besluit 16 februari 2021) zijn vastgesteld.

11.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat het raadsvoorstel Werkdocument Programma Waddeneilanden 20
april a.s. in de raad kan worden behandeld.

12.

Duurzaamheid
De memo ‘Informeren gemeenteraad “duurzaamheid” zit ter informatie bij de vergaderstukken. De
voorzitter deelt mede dat er binnenkort een nieuwe ‘groene brief’ komt en dat op dinsdag 6 april
a.s. een webinar over het project dursum eilaun is.

13.

Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
De raadsbrief ‘Informatie proces ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog’ (ontvangen op 16
maart 2021), met bijlagen (3 rapportages en concept enquête), zitten bij de vergaderstukken.
Wethouder Gerbrands geeft een toelichting op de raadsbrief en de bijlagen. De meningen worden
gedeeld en de vragen worden gesteld. Wethouder Gerbrands reageert en beantwoordt de
vragen. Dit is tot het zomerreces een terugkerend agendapunt.

14.

Vragenuur
De fractie van Samen heeft een vraag ingediend over de veiligheid eilanders en gasten op de
veerboot en de sneldienst (bijlage).
Wethouder Gerbrands beantwoordt de vraag als volgt: Het college deelt de zorgen van Samen,
maar het rijk bepaalt als concessieverlener de regels. De gemeente is wel regelmatig in gesprek
met Wagenborg, en Arriva, over de veiligheid van passagiers en de continuïteit van de veerdienst.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter.

14a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fractie van SB dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over Net op Zee (bijlage).
Mevrouw Zonneveld geeft een toelichting. De fracties van Samen en OB geven aan de motie te
steunen. Portefeuillehouder, burgemeester Van Gent reageert op de motie en geeft aan dat het
college de punten uit de motie zal oppakken. De motie is raadsbreed ondersteund en daarmee
unaniem aangenomen.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021,
, voorzitter
, griffier
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