Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 24
februari 2009
De heer De Groot (OB) en mevrouw Van der Meulen zijn niet aanwezig. De overige raadsleden zijn
aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Het onderwerp ‘Samenwerking De Waddeneilanden’ wordt toegevoegd als agendapunt 16a.
Afgesproken wordt dat dit een vast agendapunt blijft.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Naar aanleiding van de besluitenlijst van de vorige vergadering geeft de heer Van Boven een
reactie op het baggeren van de jachthaven.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 27 januari 2009
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Punt 13 Vaststellen afvalstoffenverordening Op de vraag van Ons Belang over de
inzamelingsplicht en de daarmee samenhangende afvalstoffenheffing antwoordt wethouder
Korendijk dat het huishoudelijk afval in het buitengebied wordt ingezameld via het bedrijfsafval van
betrokkenen en dat een bedrag in mindering wordt gebracht op de vergoeding die zij daarvoor
betalen.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. ingekomen stuk 2 (VNG-ledenbrief) antwoordt de voorzitter dat de gemeente op dit
moment de zaken financieel goed op orde heeft, maar dat de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd
zullen worden.
Op vragen over ingekomen stuk 4 (Verzoek om glascontainer) legt wethouder Korendijk uit
waarom er geen glascontainer meer staat aan het eind van de Badweg en dat glas van bedrijven
een andere afvalstroom vormt dan glas van huishoudens.
N.a.v. ingekomen stuk 5 (Standplaats keet) antwoordt de voorzitter dat er medewerking zal
worden verleend aan het plaatsen van een keet bij eventuele andere schaatsplekken.
Op vragen over ingekomen stuk 9 (Besluitenlijsten) bevestigt de voorzitter dat de gemeente er
inderdaad een taak bij heeft gekregen t.w. registratie van gevonden voorwerpen.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk geeft uitleg over de contacten met LNV inzake het baggeren van de
jachthaven en het feit dat het depot nog steeds gebruikt mag worden.
Wethouder Wiersema deelt mee dat de Raad van Commissarissen van WoonFriesland akkoord is
gegaan met het bouwplan Oosterreeweg.
7. Besluitvorming over het eindrapport van de rekenkamercommissie naar de jachthaven
Op vragen van de fracties antwoordt wethouder Korendijk dat het formaliseren van de afspraken
met Domeinen waarschijnlijk nog enige tijd zal duren. Verder geeft hij aan dat de klachten zijn
besproken met exploitant en stichtingsbestuur en dat erop wordt toegezien dat de beloofde
verbetering wordt nageleefd. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het financiële plaatje. Over de
samenstelling van besturen merkt de voorzitter nog op dat, wanneer er mensen van buiten worden
benaderd, deze wel affiniteit met het eiland moeten hebben.
8. Voorstel tot wijziging van de subsidieverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Voorstel tot wijziging van het treasurystatuut
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

10. Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Vaststelling controleprotocol jaarrekeningcontrole
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Voorstel tot vaststelling van een mobiliteitsplan
Het voorstel wordt op onderdelen in stemming gebracht:
Maatregel
1
2
3
4
5 (tekstuele aanpassing bij ‘elektrische’)
6
7
8
9 (met onderzoek naar oostzijde Langestreek
en juridische kant van te nemen maatregelen)
10

Voor
SB, CGS (5)
SB, OB, CGS (7)
SB, OB, CGS (7)
SB, CGS (5)
SB, CGS (5)
SB, OB, CGS (7)
SB, OB, CGS (7)
SB, CGS (5)
SB, OB, CGS (7)

Tegen
OB (2)

OB (2)
OB (2)

OB (2)

SB, OB, CGS (7)

Alle onderdelen van het voorstel zijn hiermee, met de aangegeven aanvullingen, aangenomen.
Met de financiële consequenties wordt unaniem ingestemd.
13.

Voorstel tot vaststelling van een sportnota
Wethouder Wiersema gaat in op de opmerkingen van de fracties. Gezien de tijd wordt besloten
dit punt in de volgende vergadering opnieuw opiniërend te behandelen.

14.

Voorstel tot vaststelling van het Jaarverslag 2008
Gezien de tijd wordt dit punt niet inhoudelijk behandeld. In het seniorenconvent zal worden
afgesproken hoe dit jaarverslag wordt behandeld.

15.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de kosten van begeleiding van
het fusieproces basisscholen
Wethouder Wiersema geeft aan dat het rapport ‘Ontwikkelingen onderwijs Schiermonnikoog’ in
maart wordt geagendeerd.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

16.

Voorstel tot vaststelling van het beheers- en ontwikkelingsplan Waddenzee
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

16a

Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter geeft uitleg over de stand van zaken.

17.

Vragenuur
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over De Promenade geeft de voorzitter een
toelichting op de stand van zaken.

18.

Sluiting
De heer Kobes brengt de brief over de geplande stroomonderbreking ter sprake. Aangegeven
wordt dat ook het college dit ontoelaatbaar vond en dat met de betreffende organisatie afspraken
zijn gemaakt voor een noodvoorziening wanneer de beoogde werkzaamheden worden
uitgevoerd.

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2009,
, voorzitter

, griffier.

