Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schiermonnikoog gehouden op 27 juni 2000, aanvang
20.00 uur.
Aanwezig: voorzitter: de heer E.Fennema
Leden de dames: H.Bouman-Molijn(OB) en A. W. van der Meulen (CGS de heren: H.AB(OB), C.F.Brandt(CGS),
H.D.J.Carrette(OB), E.Korendijk(OB), S.Schut(CGS) en L.J. Wierserna (SB). Secretaris: de heer S.Dijs.
8 I. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Agendapunt 16 vervalt aangezien er nog geen geloofsbrieven zijn ontvangen.
2. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2000.
phr. Wierserna komt terug op het C-2000 project, waarna de besluitenlijst wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dhr. Carrette vraagt n.a.v. het ingekomen stuk WAR ofhet advies invloed heeft op onzejachthaven. De voorzitter deelt mee,
dat ieder eiland nu een reactie op dat stuk van de W AR heeft gemaakt. De RCW heeft dat overgenomen en uiteindelijk zal dat
provinciaal beleid worden.
4. Voorstel tot aanpassing vertegenwoordigingen in commissies, besturen van gemeenschappelijke regelingen,
vennootschappen en stichtingen.
Met de wijziging wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van 8 burgemeester en
wethouders besloten.
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet aanschaf transporter .
Dhr. Wierserna deelt mee, dat er in de commissievergadering vragen over de breedte van de trans- porter en het te voeren
rijbewijs zijn gesteld.
Dhr. Schut antwoordt dat de aan te schaffen transporter breder is dan het huidige voertuig. Voordeel is de grotere
inzetbaarheid. Er kan worden volstaan met een klein rijbewijs.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet stookplaatsen. Weth.Schut merkt op, dat abusievelijk de onaangepaste
tekst is gebruikt.
Dhr. Alberts deelt mee begrepen te hebben dat het over een drietal voorzieningen zou gaan. Dhr. Carrette merk op, dat
toegevoegd zou worden dat de vergunninghouder jaarlijks ook
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/1350,00 aan de gemeente betalen.
Weth.Schut deelt mee, dat het om drie stookplaatsen betreft.
De leges komen binnen afuankelijk van het gebruik van de stookplaats hetgeen in algemene termen in de tekst terugkomt.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
7. Voorstel beschikbaar stellen van een krediet voor het opstellen van een woonplan. Mw. v/d Meulen spreekt zich hierover
positief uit.
Dhr. Wiersema zou graag zien dat de commissies en de raad nauwer bij dit plan betrokken zouden worden.
Weth.Korendiik antwoordt dat de procedure voor een groot deel extern is. Het college is van zins een volledig plan ter inzage
te leggen dat de brede inspraak in gaat, zowel naar de commissies als naar de bevolking toe.
Dhr. Wiersema brengt de intentie naar voren om de betreffende commissies en de raad als
8klankbordgroep te gebruiken en is voorstander van tussentijdse reportages. Dhr. Alberts sluit zich bij deze woorden aan.
Weth.Korendiik voegt toe dat er inspraakavonden in het dorpshuis komen.
Bij onvoorziene problemen, waar extra financiering voor nodig is, zal er terugkoppeling plaatsvinden naar een bredere kring.
De voorzitter stelt i. v .m.de voortgang van het gehele gebeuren voor, om gedurende het proces de commissie Wonen en
Werken op de hoogte te houden.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
8. Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
9. Voorstel beschikbaar stellen krediet rioleringsprojecten randvoorzieningen en
8Reliningsw erkzaamh eden. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester
en wethouders besloten.
10. Fusie gasbedrijf.
Het voorstel wordt aangevuld met de keuze te kiezen voor omruiling van aandelen. Mw. v/d Meulen en dhr. Carrette spreken
zich positiefuit en steunen het voorstel.
Dhr. Alberts vindt het toch een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer Nutsbedrijven commer- cieel de markt opgaan.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
11.Voorjaarsnota 2000.
')

Dhr. Carrette:
.Heeft begrip voor de nieuwe methodiek inzake de post onvoorzien, post nieuw beleid. Vraagtekens worden gezet bij het
voorstelom actuele overschot toe te voegen aan de algemene reserveHet batig saldo van de gemeenterekening stemt tot genoegen.
De opmerking bij het punt Retributies, waarbij het college stelt dat het dekkingspercentage
ongunstig wordt beïnvloed door de hoeveelheid toeristischafval, zou het college w.b. OB terzijde kunnen laten. M.b.t. het punt
Hertaxatie WOZ. wenst OB op dit moment geen beslissing te nemen
OB steunt het college m.b.t. de fusie van het GasbedrijfNoordoost Friesland en de verkoop van het Kabelbedrijf.
V. w.b.het Onderhoudsplan wegen staat de kwaliteit van de wegen voorop.
Goed zou zijn om een discussie te voeren over de toekomst van een aantal gemeentelijke gebouwen en de noodzaak om deze
in eigendom te houden.OB is voorstander om bepaalde panden, die zwaar drukken op het onderhoudsfonds gemeentelijke
gebouwen, afte stoten.
Het aanhalen van een promemoriepost in de notitie over de gemeentelijke organisatie juicht OB niet -toe.
-Dhr. Carrette zou graag zien dat de OR en het GO samengaan in de personele unie.
De mening van het college dat gekozen is voor het instandhouden van een zelfstandige gemeente wordt gedeeld.
Dhr. Carrette zou graag de vraag m.b.t. de sirene beantwoord zienMochten t.a. v. het jeugdbeleid de financiële middelen ontoereikend zijn, kan OB zich vinden in een uitbreiding van deze
middelen.
Dhr. Brandt:
Een nota als deze is het fundament van de komende begroting. Het doel van de uitgave van deze
versie van de gemeentebegroting zal zijn: informatieverstrekking aan de burger en verhoging van de betrokkenheid bij het
gemeentelijk reilen en zeilen van diezelfde burger. Verrassend is het voorstel tot afschaffing van de hondenbelasting.
De ingeschatte gevolgen van de hertaxatie van het WOZ zou de burger stevig belasten bij handha- ving van het voorstel van
het college.
Het rekening en begrotingsoverschot is naar de mening van het CGS van dien aard dat een gefaseer- 8 de invoering
verantwoord is.
Welkom is de uitkering van rijkswege uit de behoedzaamheidsreserve.
Positief ontvangen is het voorstel tot verkoop van aandelen van het kabelbedrijf en de ingezette lijn t.a.v. het Gasbedrijf.
Ondersteuning is er voor het college in zijn streven om via verhoging van de eilandtoeslag te proberen om de korting uit het
gemeentefonds ongedaan te maken.
T.a.v. het punt Onderhoud gemeentelijke gebouwen merkt dhr. Brandt op het terecht en noodzake- lijk is, dat de verhoging in
een meerjaren perspectief is opgenomen.
De reservering voor het onderhoudsfonds wegen ligt op een hoger niveau dan de werkelijke kosten. Ook dit plan zou elk jaar
moeten worden gescreend en geactualiseerd. Onduidelijk is waarom het jaar 2004 wordt aangehaald.
Dhr. Brandt vraagt naar de beleidslijn van het college m.b.t. de kostendekkende heffing voor de inzameling van bedrijfsafval.
Bij het onderhoud en de aanpassing van het gemeentehuis moet de link worden gelegd naar een notitie over de gemeentelijke
organisatie.
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In lijn met de huidige opvattingen over effectiviteit en controleerbaarheid ligt het voornemen van het college om tot
produktafspraken met het eilander welzijn te komen. Het COS stelt het op prijs om t.z.t. op de hoogte te worden gesteld van
afspraken en resultaten.
Een zucht van verlichting zal worden geslaakt als het hoofdstuk over vergoeding van het ambulancevervoer definitief kan
worden afgesloten.
Vancruciaal belang is een bevredigende oplossing van het probleem van de huisvesting. De eigen geschiedenis ondersteunt de
gedachte niet om een opzet te maken voor hetjaar 2010.
Positief is het streven van het college om met juridisch afgedekte argumentatie aanscherping van de tweede
woningverordening mogelijk te makenHet COS deelt de mening dat de invoering van >vergunningsvrije bouwwerken=voor het dorp desastreuze gevolgen zal
hebben.
Tot slot deelt dhr. Brandt mee, dat het college met deze reactie kennis heeft kunnen nemen van de zienswijze t.a. v. van een
aantal zaken, die bij de verdere ontwikkeling van plannen; voorstellen en de besluitvorming meegenomen kan worden.
Dhr. Alberts:
Benadrukt dat de voorjaarsnota een beleidsvoornemen betreft en geeft derhalve een korte reactie.
De nieuwe aanpak wordt positief ontvangen. Het biedt de mogelijkheid om eerder dan bij de begro- tingsbehandeling in te
gaan op beleidszaken en uitgangspunten. Bij de opzet van de nota lopen beleid en concrete voornemens door elkaar.
In de OZB is een ontwikkeling te zien die zorgen baart.
LB spreekt zich positief uit over de in de begroting op te nemen vervangingsinvesteringen. Een compliment voor de gunstige
ontwikkeling van de financiële situatie van de gemeente.
Dhr. Wierserna:
Als een eerste stap naar een ingeslagen weg, om zo een duidelijker en concreter beleid uit te zetten naar de komende tijd toe,
zo wil Wierserna deze nota behandelen.
Financien speelt een hele belangrijke rol. De gedachte is neergelegd om aan de ene kant te reserveren en aan de andere kant
nieuw beleid zowel structureel als incidenteel op te zetten. Wierserna wil op twee punten concreet reageren:
SB kan op dit moment geen standpunt innemen over de verkoop van de aandelen van het Kabel- bedrijf en vraagt naar de
reden waarom er aandeelhouders zijn die tegen deze verkoop tegen zijn. OZB zou uitgewerkt moeten worden in een concreet
voorstel.
SB wil in de komende tijd een bijdrage leveren aan die zaken waar direct iets aan moet gebeuren- Gekeken moet worden naar
een traject waarin de meest urgente zaken eerst op de agenda gezet worden .
De voorzitter: geeft een reactie t.a.v. de beleidsmatige- en financiële punten en deelt mee dat het een eerste stap is op weg naar
een toegankelijker nota waarbij wat concreter wordt aangegeven hoe de besluitvorming moet plaatsvinden. De opmerkingen
over de vorm worden door het college meege- nomen.
Ander centraal punt is de hele systematiek van de opzet van de financiële huishouding van de gemeente. Het college is van
mening dat eerst de reserve positie moet worden verbeterd te willen verbeteren. Als voorbeeld haalt de voorzitter het
woningbedrijf aan en de negatieve reserve in de gebouwensfeer die de gemeente nog af moet trekken van de algemene reserve.
Het college wil de
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komende jaren de grip op de besluitvorming over de financien verbeteren door de systematiek van
.onvoorzien, nieuw beleid structureel en incidenteel van elkaar onderscheiden bij de ,
begrotingsbehandeling aan de raad voor te leggen.
Een van de onderdelen uit het begrotingsbeleid is de kwestie van de korting op de uitkering uit het gemeentefonds.
Daartegenover staat een extra toevoeging aan het gemeentefonds omdat de belastingopbrengsten hoger zijn .
De terugval ten gevolge van de waardestijging van het onroerend goed zal goed gemaakt moeten worden tegen de achtergrond
van de totale financiële positie van de gemeente.
Op dat punt wordt nu niet over gegaan tot het afstemmen van die beleidslijn rond de OZB en de
discussie bewaard voor de begrotingsbehandeling 2001. Ook de belastingmaatregel maakt daarvan
onderdeel uit met de mogelijkheid om daar later in in het kadervan de totale financiële context op te reageren.
8Bij de begroting krijgt de raad het hele financiële beeld in al zijn aspecten.
N .a. v. de opmerking over de retributie laat het college aan de ene kant de lasten zien en aan de andere kant dat het niet het
onderste uit de kan wil halen.
V.w..b. de opmerking om het begrotingsoverschot nu al aan de reserve toe te voegen deelt de voorzitter mee, dat het om twee
redenen goed zou kunnen. Het is een overschot en bovendien een signaal om aan te geven op deze manier te willen opereren.
Heel scherp naar de reserveringen toe.
Bij de vraag rond het punt Onderhoudsplan wegen antwoordt de voorzitter dat het een programma is dat al loopt. Een 6-jarige
periode die in 1999 is begonnen en loopt tlm 2004.
In de voorlichting naar de inwoners toe zal getracht worden de begroting in begrijpelijke woorden te vertalen. Getracht wordt
zo inzicht te geven aan de inwoners en daarmee het draagvlak te verbreden.
Er zal kritisch worden gekeken naar de functie van bepaalde gebouwen.
if N .a. v. een reactie rond het personeelsbeleid deelt de voorzitter mee, dat er een promemoriepost is ingevoerd, maar nog niet
ingevuld. Bij de notitie over het personeel en bij de begroting en de meerjarenramingen kan de raad daarop terugkomen.
Als de projectgroep het plan voor het aanpassen van het gemeentehuis afgerond heeft, wordt dit aan de raad voorgelegd.
Het college neemt de opmerking ter harte om niet alles in een vergadering te agenderen, maar dat te gaan spreiden over het
vergaderj aar .
In OOW-verband is het uitgangspunt om als gemeente zelfstandig te blijven. Dat is ook de opdracht naar de universiteit toe.
Het is geen vrijblijvend traject. De gemeente Schiermonnikoog moet de
basiskwaliteit in huis houden en daarmee ligt ook weer een relatie met de personeelsopbouw in het gemeentehuis.
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Bij het punt Geneeskundige Groep deelt de voorzitter mee, dat indien het Ministerie extra middelen beschikbaar stelt, er
nieuwbouw gepleegd kan worden.
De Regionale brandweer heeft m.b.t. de sirene een verzoek ingediend bij het project C2000 om de sirene geplaats te krijgen op
de C2000 mast.
De voorzitter geeft een uiteenzetting bij het punt van de besluitvorming.
Bij de begrotingsbehandeling komen de financiële consequenties voor de meerjarenramingen terug. De beleidslijn hoe je vorm
moet geven aan een goed financieel beleid is eigenlijk het thema dat als een rode draad door de hele nota heen loopt.
Voor de inzameling van bedrijfsafvalopteert de gemeente voor een collectieve inzameling, gefinan- cierd uit een voor 100%
kostendekkende heffing, wat afwijkt van de retributies. Dit heeft te maken met het specifieke karakter van de bedrijfsafval.
In OOW-verband wordt naar eenoplossing gezocht voor automatisering.
De verwachting is dat het ambulancevervoer op korte termijn wordt overgedragen 8 v. w.b. de oude vorderingen van de
ambulancedienst deelt de voorzitter mee, dat meer geld is uitgegeven in het ambulance vervoer dan de gemeente in de tarieven
heeft terugontvangen.
Er lopen nog onderhandelingen met het ministerie waarvan verwacht wordt dat deze positief uit zullen pakken.
Indien dit geld vrij komt, kan daarmee niet de algemene reserve worden gevoed. Het staat als vordering op de balans. Als het
geld niet wordt ontvangen komt dat ten laste van de algemene reserve.
Weth. Schut deelt mee, dat er in de eerste discussie t.a.v. de verkoop van het kabelbedrijftwee
voorstanders waren. Hoofdmotiefvoor andere gemeenten om niet tot verkoop van het Kabelbedrijf over te gaan is de
bezorgdheid voor de ontwikkeling van de tarieven in de toekomst. Het college
deelt die zorg niet. Er is een ontwikkeling aan de gang dat er een basispakket ontstaat waarbij het
rijk de tarieven vast zal stellen. Schiermonnikoog deelt die zorg niet tegenover de voordelen die er zijn. Voordelen zijn dat er
op dit moment een zeer aantrekkelijk aanbod met einddatum ligt voor
verkoop. Bij de reserveringen voor onderhoud wegen worden de bedragen van aanbesteding gehanteerd. Na 4 jaar is het mogelijk om
het beleid bij te stellen. Nu wordt aanbesteed zoals in het Wegenbeheersplan is aangegeven.
N .a. v. de opmerking over de riooloverstorten deelt weth. Schut mee, dat er bericht ontvangen is van de provincie waarin
vermeld staat, dat de verkregen subsidie een jaar langer mag blijven staan.
Over de opmerking gemaakt over het kostendekkend percentage van de bedrijfsafval deelt Schut mee, dat er dit jaar een
beleidswijziging gekomen is bij afvalsturing Fryslan m.b.t.het vaststellen van de tarieven. Voor het huishoudelijk afval wordt
het tarief per jaar vastgesteld. M.b.t het
bedrijfsafval heeft men het beleid gewijzigd. Om dat zo kostendekkend mogelijk te benaderen zijn er maatregelen genomen
om dat tariefkostendekkend te krijgen.

6

In het kader van de intentieverklaring die is gesloten met Afvalsturing Fryslan is de situatie op dit moment dat er
onderhandelingen lopen met vertegenwoordigers van milieu Fryslan. De gemeente Schiermonnikoog moet een inventarisatie
aanleveren. Afvalsturing Fryslan biedt daarna een offerte aan waarna besloten kan worden om de raamovereenkomst over te
laten gaan in een defmitief besluit. De uitvoering zal geschieden waarbij onze eigen werkgelegenheid overeind zal blijven.
Weth. Korendijk geeft een reactie op de opmerkingen m.b.t hetjeugdbeleid. De peuterspeelzaal en het jeugdhonk zijn zaken
die zeer uitvoerig met SKW zijn besproken. Op korte termijn kan de raad concrete voorstellen verwachten .
Het college heeft bij de subsidieverlening voornemens geuit om te komen tot produktafspraken.
Het is nog niet duidelijk of een voorziening als de bibliotheek in stand gehouden kan worden of dat gestreefd moet worden
naar verandering. Het college is voornemens om de kosten wat te gaan drukken.
v. w .b. het tweede woninggebruik deelt Korendijk mee, dat er eigenaren van woningen zijn aan- .geschreven waarvan
vermoed werd dat het gebruik van de woning niet strookte met het bestemmingsplan. In een aantal gevallen wordt de procedure voortgezet om de woning overeenkomstig de bestemming te doen
gebruikenBij de opmerkingen over Rfts en Riem deelt Korendijk mee, dat er naar gestreefd wordt Rfts en Riem duidelijker te laten zijn
in z=n afweging en het waarom .
Reactie in tweede termiin;
Dhr. Carrette is tevreden met de beantwoording en kan zich vinden in deze nota.
Dhr. Brandt deelt mee begrepen te hebben dat de status meer uit gaat naar het kader gedachtenuitwisseling dan besluitvorming.
Ten onrechte is het woord behoedzaamheidsreserve gebruikt.
Onduidelijk is voor wie de lasten zijn bij een evt. kostenverhoging rond bedrijfsafval halverwege hetjaar.
I Dhr..Brandt ver~nderstelt dat er juridische dekking is voor handhaving van de tweede -womngverordemng.
Dhr. Wierserna geeft een korte reactie t.a.v. het Kabelbedrijf. Voorts merkt Wierserna op dat hij deze nota niet als een voorstel
ziet waarbij gevraagd wordt om mee in te stemmen, maar een verwijzing naar nog concreet te maken voorstellen, ter
kennisneming aangeboden.
De voorzitter geeft een reactie in tweede termijn en deelt mee dat het college thans moet weten of er ingestemd wordt met de
belastingheffingsuitgangspunten. Continuering van hetgeen eerder is afgesproken. Beleidsvoornemens worden aangekondigd,
waarover de raad in een later stadium per onderdeel een besluit kan nemen.
Ook de uitgangspunten van het financiële beleid liggen vast alsook de systematiek rond de hele financiële opzet .
Indien de post onvoorzien halverwege het jaar ontoereikend blijkt, kan het voorstel wel of niet
7

gehonoreerd worden. Bij niet honoreren zal dit invloed hebben op de Algemene reserve. t
Weth. Schut deelt mee, dat er m.b.t. de bedrijfsafval een wijziging van de verordening wordt voorbereid, waarbij de
tussentijdse verhogingen wel kunnen worden doorberekend.
M.b.t. het programmapakket van de kabel deelt weth. Schut mee, dat er een basispakket komt wat door het rijk wordt
vastgesteld. Het rijk zal daarvoor ook een tariefvaststellen. Mgewacht moet worden wat het bedrijf waarin je partner bent op
de kabel zet. Je hebt daar als gemeente geen invloed meer op.
Wat de besluitvorming betreft zal hetzelfde trace worden gelopen alsook bij het gasbedrijfwordt doorlopen als het verkocht
wordt.
Na afsluiting van de discussie trekt de voorzitter de samenvattende conclusie dat hij heeft begrepen
dat de overgrote meerderheid van de raad instemt met de voojaarsnota en een voorbehoud maakt ten aanzien van de
belastingvoorstellen en met name waar het de OZB betreft.
Op verzoek van de heer Wierserna word er gestemd bij hand opsteken. De uitslag van de stemming is dat alleen de heer
Wierserna tegen het voorstel van burgemeester en wethouders heeft gestemd.
8 12. Principe-besluit aanpassen Bestemmingsplannen.
De voorzitter merkt op dat na dit besluit een regiegroep zich bezig gaat houden met de werkelijke implementatie van het
bestemmingsplan en van de gemeentelijke verordening.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
13. Voorstel tot weigering van medewerking voor wijziging van het bestemmingsplan Kom.
Dhr. Carrette had graag een vertaling bij de aanvraag gezien. Dhr. Alberts ondersteunt het voorstel van harte.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
14. Voorstel tot vaststelling diverse begrotingswijzigingen.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van . burgemeester en wethouders besloten.
15. Aanbieden gemeenterekening voor het dienstjaar 1999.
De voorzitter merkt op dat het hier een procedureel punt betreft. In september kan inhoudelijk over de rekening gesproken
worden. Het gaat dus nu niet om de inhoud van de rekeningZonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
16. Rondvraag.
Dhr. Carrette deelt mee, dat een verhoging van de gasprijs voor de consument ter discussie staat en vraagt de mening van het
college en de aanwezige raadsledenDe voorzitter is van mening dat om het eigen vermogen op peil te houden, toch de opbrengsten verhoogd zullen moeten
worden.
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17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergaderingVragen vanaf de publieke tribune.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt door het publiek geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld in de openbare vergadering 8van de raad van 12 september 2000,
de secretaris, de burgemeester,

S. Dijs. E. Fennema. 8
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