VRAGENUUR

Aan de voorzitter van de raad

De raad van de gemeente Schiermonnikoog bijeen d.d. 13 oktober 2020

Vraag gericht aan: het College

Onderwerp: Openbare toiletten
Aanleiding:
Na een discussie in de raad is het rond de openbare toiletten een tijdlang stil geweest.
De afgelopen periode zijn de openbare toiletten een tijdlang dicht geweest. De reden hiervan was natuurlijk
de situatie rondom corona. Hoewel de fractie van OB hier begrip voor heeft, wil de fractie hier toch een
aantal vragen over stellen. Juist met Corona is een openbare toiletvoorziening hard noodzakelijk, want was
het niet zo dat voor 1 juni van dit jaar de schaarse toeristen nergens binnen terecht konden, vanwege juist
Corona? Als toeristische gemeente kan je het niet maken om geen openbare toiletvoorzieningen aan te
kunnen bieden. Maar met Corona al helemaal niet. De fractie van OB vindt het te gemakkelijk om het
toeristisch publiek door te verwijzen naar de horeca. Nog afgezien van de vraag hoe die verwijzing er uit
moet komen te zien, speelt ook dat van de horeca niet verlangd mag worden dat die het gat vult dat de
gemeente laat vallen. Want dat is toch in feite wat hier aan de hand is!
Een toeristisch oord waarvoor het college van B&W in zijn opiniestuk Gastvrij Schiermonnikoog ’10 pijlers
onder Toeristisch Beleid’ van vorig jaar een streven noemt van 300.00 bezoekers per jaar, kan niet zonder
goede openbare toiletten en kan zeker niet domweg elke toerist maar doorverwijzen naar een
horecagelegenheid.
Vraag:
Van wie het initiatief moet komen, maakt onze fractie niet zo veel uit maar zij vraagt wel of uw college het
met haar eens is dat een toeristische gemeente op meerdere plekken waar toeristen zich ophouden
toiletvoorzieningen te realiseren. Dit ook buiten de openingstijden van de horeca/voorzieningen om.
En zo ja, of uw college zich vervolgens wil inspannen om die voorzieningen te realiseren of opnieuw open te
stellen.
Realisering daarvan zal het gastvrije imago van ons eiland zeker versterken!
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