Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
16 februari 2021
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de raadsvergadering in Cultureel
Centrum De Stag. Raadslid de heer Postma komt later.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Kinderburgemeester van Schiermonnikoog
De voorzitter heet Sabine AB, Thijmen Bouwkamp en hun familieleden van harte welkom.

3a.

Afscheid huidige kinderburgemeester
Er wordt afscheid genomen van Sabine AB, op 26 november 2019 geïnstalleerd als de eerste
kinderburgemeester van Schiermonnikoog. De voorzitter geeft een terugblik op de activiteiten die
Sabine AB als kinderburgemeester heeft gedaan en bedankt haar namens de raad voor haar inzet.

3b.

Installatie nieuwe kinderburgemeester
Thijmen Bouwkamp is door de jury voorgedragen als tweede kinderburgemeester van
Schiermonnikoog. De raad stemt unaniem in met deze voordracht en besluit Thijmen Bouwkamp te
benoemen als tweede kinderburgemeester van de gemeente Schiermonnikoog, tot in ieder geval 1
januari 2022, of totdat er een nieuwe kinderburgemeester is benoemd.
De voorzitter neemt de belofte af bij kinderburgemeester Thijmen Bouwkamp en hangt de
burgemeestersketen om. Thijmen vertelt aan de raad hoe hij het vindt om kinderburgemeester van
Schiermonnikoog te zijn en wat zijn plannen zijn.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt hervat.
De heer Postma is aanwezig.

4.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunten 5, 11 en 15.
Mevrouw G. Meerdink spreekt in over agendapunt 14.

5.

Besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

6.

Mededelingen
Wethouder Hagen deelt mede dat het college bedrijven, verenigingen en stichtingen bezoekt om
te horen hoe het gaat in coronatijd en op welke manier de gemeente eventueel kan ondersteunen.
Wethouder Hagen deelt mede dat het college een wijziging heeft aangebracht in het
meerjarenplan ouderhoud wegen. De Badweg wordt naar voren gehaald. Mevrouw Zonneveld en
de heer Groendijk stellen een vraag over deze mededeling.
Wethouder Gerbrands heeft een mededeling over de snelheidsbeperkende maatregelen in de
Oosterreeweg. De heer Kruiger en de heer AB stellen een vraag over deze mededeling.
Wethouder Gerbrands deelt mede dat de levering van de nieuwe bewegwijzering vertraagd is.
Wethouder Gerbrands deelt de stand van zaken verbouwing oude gemeentehuis mede.
De voorzitter deelt mede dat morgen alle inwoners van 60 jaar en ouder een coronavaccinatie
kunnen krijgen en bedankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
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7.

Decembercirculaire 2020
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Op 2 februari jl. is er een vragenuur voor de raad
geweest over dit voorstel. Wethouder Hagen geeft een toelichting. De vragen worden gesteld en
de meningen worden gedeeld. Wethouder Hagen beantwoordt de vragen. Besloten wordt het
voorstel direct besluitvormend af te handelen. Alle raadsleden stemmen in met het besluit om de
effecten van de decembercirculaire 2020 voor kennisgeving aan te nemen, de coronagelden 2020
in 2021 te onttrekken aan de algemene reserve, de ontvangen coronagelden 2020 bij de
jaarrekening 2020 terug te storten in de algemene reserve en de coronagelden vanaf 2021 te
bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie.

8.

Aanpassing documenten planning & control gemeente Schiermonnikoog
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Op 2 februari jl. is er een vragenuur voor de raad
geweest over dit voorstel. Wethouder Hagen geeft een toelichting. De vragen worden gesteld en
de meningen worden gedeeld. Wethouder Hagen beantwoordt de vragen. Dit voorstel wordt
besluitvormend behandeld in de raadsvergadering van 23 maart aanstaande.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, mevrouw Van der Meulen.

9.

Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Portefeuillehouder burgemeester Van Gent
geeft een toelichting. De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld. Burgemeester
Van Gent reageert en beantwoordt de vragen. Dit voorstel wordt besluitvormend behandeld in de
raadsvergadering van 23 maart aanstaande.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

10.

Zwembad De Dúnatter: afronding scheurvormingsproblematiek
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Wethouder Hagen geeft een toelichting. De
meningen worden gedeeld. Besloten wordt het voorstel direct besluitvormend te behandelen. Alle
raadsleden stemmen in met het besluit om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een
budget van €51.760 ex btw voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de scheurvorming
en groot onderhoud, dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve, de jaarlijkse dotatie
aan het meerjarenonderhoudsprogramma te verhogen met €8.123.

11.

Lijst van ingekomen stukken
Bij ingekomen stuk nr. 1 wordt een opmerking gemaakt over de vertraagde afhandeling.
Bij ingekomen stuk nr. 7 wordt opgemerkt dit te betrekken bij het onderzoek verkeerssituatie dorp.
Ingekomen stuk nr. 17-4 wordt gewijzigd van ter kennisname naar agenderen voor de raad. Met
inachtneming van de wijziging, wordt het behandelvoorstel van de ingekomen stukken vastgesteld.

12.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Niet aan de orde.

13.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat het Programma Waddeneilanden in april in de gemeenteraden kan
worden besproken. De voorzitter deelt mede dat de besturen van de Waddeneilanden nog geen
reactie hebben ontvangen van de minister van BZK op de vraag voor financiële steun.

14.

Duurzaamheid
Mevrouw Zonneveld vraagt naar de voortgang van het duurzaamheidsbeleid. De voorzitter
antwoordt dat de raad binnenkort een memo over de stand van zaken van de diverse
duurzaamheidsprojecten krijgt.

15.

Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Wethouder Gerbrands heeft mededelingen over de voortgang van het vastgestelde plan van
aanpak. Naar aanleiding hiervan stellen de heer Kruiger en de heer AB vragen. Wethouder
Gerbrands beantwoordt de vragen.
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16.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

17.

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

Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021,

, voorzitter
, griffier
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