Raadsvergadering van 15 februari 2000

Agendapunt: 2

Onderwerp:

Besluitenlijst van de openbare vergadering Schiermonnikoog, 27 januari 2000
van de raad van de gemeente Schiermonnikoog
gehouden op 7 december 1999, aanvang 20.00 uur
Aan de gemeenteraad,

Aanwezig: Voorzitter: E.Fennema
Leden:
Laar(SB)

de dames: H.Bouman-Molijn(OB), A. W. van der Meulen (COS) en J.D.Schoemaker van

de heren: H.AB(OB), C.F.Brandt(COS), H.D.J.Carrette(OB), E.Korendijk(OB) en S.Schut(COS).
Secretaris: de heer S.Dijs.
Afwezig met kennisgeving: de heer E.J.Alberts(LS).
1. Opening
de voorzitter opent de voor hem eerste officiële raadsvergadering en heet iedereen welkom.
Bericht van verhindering is binnengekomen van dhr. J. Alberts.
N .a. v. de agenda agendapunt 5 merkt de heer Brandt op dat hij gelet op de opstelling van zijn fractie in deze zaak
stemming verwacht. Hij doet daarom het voorstel van orde om agendapunt nr. 5 in tweeën te knippen.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 oktober 1999.
Mw.Schoemaker merkt op, dat er in het verslag taalfouten staan in de weergave van haar bijdrage aan de
begrotingsbehandeling. De voorzitter zegt toe dat het verslag op taalfouten zal worden gecorrigeerd.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken en mededelingen.
Punt 10 Bevindingen kwaliteitsonderzoek ambulancedienst.
Dhr. Brandt constateert dat op Schiermonnikoog de zaken goed geregeld zijn en vindt dit een pluim waard.
Punt 4 en 12 .
Mw. Schoemaker stelt de vraag of de door de provincie gemaakte opmerkingen met betrekking tot de
bestemmingsplanherziening worden overgenomen.
Weth. Korendijk deelt mee, dat zij zich bepaalde punten als kritiek aan zullen trekken. Over het Koehok is in overleg met
de huidige gebruikers afgesproken geen beroep in te stellen. De aanbevelingen van de provincie worden overgenomen om
niet tot een rechtsgeding te hoeven komen. Zolang de gebruikers geen andere overeenkomst hebben met de beheerder
blijft het standpunt gehandhaafd.
Dhr. Carrette vraagt aansluitend wat er gebeurt als één der partijen in beroep gaat.

Weth.Korendiik antwoordt dat de rechter dan een uitspraak in deze zal moeten doen.4. Voorstel tot vaststelling
Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid Gemeente Schiermonnikoog.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
5. Programma Huisvesting Onderwijs 2000.
Dhr. Brandt beperkt zich in zijn betoog uitsluitend tot de aanvraag van de Ds. Basperschool en deelt mee, dat zijn fractie
zich niet optimaal heeft kunnen voorbereiden, omdat zij nog niet kon beschikken over alle relevante gegevens. Er wordt
een ander standpunt ingenomen dan verwoord in dit voorstel. Het gaat de Ds. Rasperschool om een aparte ruimte voor
Remedial Teaching (RT). De vergoeding die de scholen krijgen, ICT gelden, is niet voldoende.
Zijn fractie Is van mening, dat net als andere bedrijfsgebouwen ook voor het onderwijs bestemde gebouwen regelmatig
aan de zich wijzigende omstandigheden moeten worden aangepast. De 8 noodzaak voor een RT ruimte is aanwezig. Bij de
facelift van de Martha Karstschool is indertijd de bruto vloeroppervlakte (BVO) uitgebreid met een buitenberging.
Normaliter telt een buitenberging niet mee voor de berekening van de BVO. Maak je daar een andere ruimte van, dan telt
het echter wel mee voor de berekening van de BVO. Op grond van het feit dat er bij de Martha Karstschool een vergroting
van het BVO is gerealiseerd, kan de Ds.Rasperschool ook een vergroting claimen. Zijn fractie gaat er van uit dat de
aanvraag van de Ds Basperschool terecht is gedaan. Bet is volgens hem noodzakelijk om een aparte ruimte voor RT te
krijgen.De raad heeft in deze alleen maar een positief principebesluit tot plaatsing v~ deze aanvraag op het
huisvestingsprogramma te nemen. Dit kan door een PM post op te nemen. De gemeenschapsruimte is niet geschikt voor R
T. De huisvesting van de peuterspeelzaal in de gemeenschapsruimte komt niet overeen met de realiteit zoals dat wordt
gezien door de scholen. Voorgesteld wordt om de aanvraag van de Ds.Rasperschool wel te honoreren en te plaatsen op het
huisvestingsoverzicht. Voorts wordt voorgesteld, dat de raad het college opdracht geeft om met de drie betrokken partijen,
Sociaal Kultureel Werk (SKW), de Martha Karstschool en de Ds Basperschool te praten om te komen tot de bouw van een
geïntegreerd gebouw, dit om te voorkomen dat er drie keer gebouwd moet worden.
Voorzitter antwoordt, dat het college van mening is, dat de aanvraag van de Ds. Rasper- school niet voldoet aan de
criteria van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, omdat in de behoefte voor RT en ICT ruimte binnen de
huidige gebouwen kan worden voorzien. De extra ruimte, waar behoefte aan is moet dus binnen de bestaande gebouwen
opgelost worden. In principe zit in de vergoeding voor ICT ook de huisvestingscomponent.
De voorzitter is van mening dat het gelijkheidsbeginsel niet opgaat. De aanvraag van de Martha Karstschool ging over een
facelift van de entreepartij, waarbij de bergruimte is meegenomen. Dit stond buiten de aanvraag.
De argumentatie en aanvraag van de Martha Karstschool dateert uit 1996/1997 en is niet vergelijkbaar met de huidige
aanvraag van de Ds Rasperschool. Bet college voelt er niets voor om een PM post op te nemen omdat er dan een open
eind financiering aangekoppeld wordt, zonder dat daar enige dekking tegenover staat.
Dhr. Carrette deelt mee het te zullen betreuren wanneer de plannen van de peuterspeelzaal vertraging zullen oplopen door
de ontwikkelingen rond de basisscholen.
Voorzitter deelt mee, dat het niet de bedoeling is om de bouw van de peuterspeelzaal te vertragen. Dit zal afzonderlijk van
de andere onderwerpen ter beoordeling worden voorgelegd. De relatie is gelegd als gebouwencomplex. Er is een cyclus
t.a. v. toewijzing van uitbreidingsinvesteringen, via jaarprogramma's. Waar gesproken wordt over 2000, worden
uitbreidingsinvesteringen gehonoreerd in 2001. Omdat de aanvraag afgewezen wordt, kan er geen uitspraak over gedaan
worden. Na gesprekken met beide basisscholen, moet gekeken worden hoe daar een aanvraag voor 2001 uit
ontstaat.Toegezegd wordt verdere gesprekken met de scholen te zullen voeren.
De voorzitter brengt het voorstel gesplitst in de onderdelen aanvraag Ds. Rasperschool en aanvraag Inspecteur
Boelensschool in stemming. Uit de stemming over het onderdeel aanvraag Ds. Rasperschool blijkt, dat zes leden voor het
, voorstel van het college en twee leden te weten mevr. van der Meulen en de heer Brandt tegen het voorstel van het
college hebben gestemd.
Uit de stemming over aanvraag van de Inspecteur Boelensschool blijkt dat de raad unaniem met het voorstel van
burgemeester en wethouders instemmen.
6. Voorstel tot vaststellen van de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

7. Voorstel tot het aangaan van grondruil.
Dhr. Carrett betreurt de gang van zaken rond het rooien van een boom bij Mevrouw Visser. Rij .deelt mee, dat de
gemeente dit in het vervolg voortvarender aan moet pakken en verklaart zich onder protest akkoord met het voostel van
burgemeester en wethouders.
Wethouder Schut licht in het kort toe hoe het college tot deze afhandeling is gekomen en erkent dat een en ander beter had
gekund.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

8. Voorstel tot verkoop van aandelen NV bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Dhr. Carrette vraagt naar de mogelijkheid om de vrij gekomen gelden toe te voegen aan de woonvoorziening, gezien de
reserve van het woningbedrijf thans negatief is.
Voorzitter geeft als portefeuillehouder Financiën een reactie hierop en deelt mee, dat de gelden in eerste instantie worden
toegevoegd aan de algemene middelen. Mocht er aan het eind van het jaar geld over zijn, dan kan de mogelijkheid
bekeken worden dit toe te voegen aan de reserve voor het woningbouwbedrijf. Die afweging komt pas later.
Dhr. Carrette vraagt hierop bij een batig saldo of overschot op de begroting 2000 hierop terug te mogen komen.
Voorzitter antwoordt dat het aan de raad is om voorstellen te doen inzake verdeling van
middelen. Er kan dan ook op teruggekomen worden. Als het college anders zou voorstellen kan de raad daar op
amenderen.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
9. Belastingverordeningen 2000
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
10.Begrotingswijzigingen
Dhr. Carrette had graag gezien dat de raadsleden het lijstje met begrotingswijzigingen toegestuurd hadden gekregen.
Voorzitter zegt toe dit alsnog te zullen toezenden.
11.Rondvraag
Dhr AB vraagt m.b.t. het C 2000 antenne systeem of dit in het OOW overleg aan de orde is geweest en wat er uit
gekomen is.
Voorzitter antwoordt dat dit in de OOW vergadering aan de orde is geweest.
Afgesproken is dat er over deze zaak een gemeenschappelijk standpunt zal worden ingenomen. In de eerst volgende
commissievergadering zal dit aan de orde kunnen worden gesteld. De voorzitter zegt toe dit aan de raad te zullen terug
rapporteren en inzicht te geven m.b.t. de te volgen procedure.
Dhr. AB vraagt naar de ambulancezorg. De berichten zijn door de media positief weergegeven.
De voorzitter antwoordt, dat de berichten in de media niet specifiek betrekking hadden op Schiermonnikoog maar meer op
de algemene problematiek van de ambulance zorg in Nederland. Voor wat betreft de financiering houdt, zoals het er naar
uit ziet, de landelijke politiek rekening met de specifieke eilandenproblematiek. Dit is nodig om per eiland tot zaken te
komen en in dat kader trekken de eilanden gemeenschappelijk op.
Dhr. Carrette vraagt naar de ontwikkeling m.b.t. de benzinepomp, de afhandeling van de problemen met de bijentelers hoe
het staat met de uitspraak van de provincie over de baggerspecie. Hij doet de suggestie voor het binnenkort uitschrijven
van een vergadering van de commissie jachthaven. Ook vraagt hij welk standpunt ingenomen wordt nu de directeur van
het Gasbedrijf bepaalde uitspraken heeft gedaan .
Wethouder Schut antwoordt voor wat betreft de benzinepomp dat er nu concrete zaken op tafel liggen. Er, wordt
onderhandeld over maatvoering van de tanks; over het aanleveren van de brandstof. Er zijn uitspraken gedaan over het
pompsysteem. Een volgende bespreking zal voor de .kerstdagen plaatshebben.
Aangaande de uitspraak van de provincie over de baggerspecie deelt
wethouder Schut mee, dat de rapportage van de provincie inmiddels is ontvangen maar weinig duidelijkheid brengt.

Er wordt een notitie voorbereid die opnieuw in de commissie Jachthaven aan de orde zal komen. Uiteindelijk zullen er
uitspraken moeten worden gedaan over de voorwaarden waarop eventueel verpacht zal gaan worden. Toegezegd wordt dat
de commissie Jachthaven op korte termijn bij elkaar zal komen.
Over het Gasbedrijf deelt wethouder Schut mee dat er 15 december a.s. een aandeelhouders vergadering is. De directeur
zal de vergadering dan informeren over de actuele stand van zaken m.b.t. de gas wereld, zonder overigens direct in te gaan
op de positie van het bedrijf. Voorlopig wordt wat dat betreft nog radiostilte in acht genomen.
Weth.Korendiik deelt over de problemen met de bijentelers mee, dat de Vereniging
Natuurmonumenten in gesprek is met de Vrije Universiteit (VU) over de overname van het Oveld laboratorium. Als dat
lukt en zijn beslag krijgt komt er een andere locatie voor de bijen. beschikbaar.Gehoopt wordt dat hier binnenkort meer
duidelijkheid over wordt verkregen.
Dhr. Brandt vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. het onderkomen voor de dierenarts.
Weth.Korendiik deelt mee, dat er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering

Vragen vanaf de publieke tribune.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt door het publiek geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 februari 2000,

De secretaris,

De burgemeester,

S. Diis

E. Fennema

