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Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schiermonnikoog van 14
juni 2005, ’s avonds om 20.00 uur.

15 Aanwezig:
voorzitter:
leden:

20 wethouders:
griffier:
Afwezig:

de heer L.K. Swart; bij agendapunt 11: mevrouw Rianne van der Zaag;
de dames E.E.A.M. Claessens (SB) en A.W. van der Meulen (CGS); en de heren
E.A.G. Augusteijn (SB), E.J.M. Bakker (CGS), H.D.J. Carrette (OB), J.C. Hagen
(CGS) en C.A.F. van der Kolk (SB);
de heren J.R. Dijkstra (CGS) en L.J. Wiersema (SB);
de heer S.T. van der Zwaag;
mevrouw H.M. Molijn (OB) en de heer E.D. de Groot (OB).

1. Opening.

25
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van
mevrouw H.M. Molijn (OB) en de heer E.D. de Groot (OB); en dat Rianne van der Zaag (lid van het
Jeugdparlement) bij agendapunt 11 als voorzitter zal optreden.
De wethouders hebben plaatsgenomen aan de vergadertafel.

30
2. Vaststelling agenda.
Er zijn geen opmerkingen. De agenda wordt vastgesteld.

35 3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen vragen binnengekomen.
4. Verslag van de vergadering van 2005.

40
Redactioneel:
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

45 Naar aanleiding van:
Bladzijde 1: De heer Van der Kolk vraagt naar het jaarverslag 2004 van het zwembad. Wethouder
Wiersema zegt dat het jaarverslag binnen is; binnenkort komt het ter inzage voor de raadsleden. (Het
was al eerder binnen, maar het college was er niet tevreden over; in samenspraak met de
50 penningmeester van het zwembad is het verbeterd).
Bladzijde 5: De heer Hagen vraagt naar de financiële invulling inzake de voetbalclub. Wethouder
Wiersema komt hierop terug bij het agendapunt mededelingen.
Bladzijde 9: De heer Carrette vraagt naar de financiële cijfers inzake de Heereweg. Wethouder
Dijkstra gaat er vooralsnog vanuit dat de cijfers in orde zijn. Mocht het niet kloppen, dan krijgt de raad
55 per omgaande bericht.
5. Lijst van ingekomen stukken.
Over de ingekomen stukken nrs. 1, 3 t/m 10, 12, 13, 15 t/m 18, 21 t/m 31, 33 t/m 41, 43, 45 en 46

60 wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
Ingekomen stuk nr. 2 (evenementenvergunning): De heer Carrette zegt dat OB moeite heeft met de
koppeling van dit evenement aan het tweejaarlijkse Schullefeest. Hij zegt het juist te vinden, dat de
nadruk wordt gelegd op Schiermonnikoog als eiland van rust en ruimte, maar dat dat niet uitsluit, dat
65 er dingen met een ander karakter en ‘voor elk wat wils’ georganiseerd worden. Ook is de vraag wat
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groot- en wat kleinschalig is. Hij stelt voor dit onderwerp als raad te bespreken. De heer Hagen is het
met de vorige spreker eens. Hij vindt een strandvoetbaltoernooi niet te vergelijken met het
Schullefeest. Zonder het imago van eiland van rust en ruimte te verliezen moet er meer mogelijk zijn.
Ook is hij het ermee eens om de voorgestelde discussie in de raad te voeren. Mevrouw Claessens is
het in grote lijnen met het college eens. Zij zet wel vraagtekens bij het argument, dat de tijd te kort was
voor de politie om het evenement te bemannen. Zij is voorstander van de voorgestelde discussie. De
voorzitter antwoordt, dat het rooster voor de politie in het begin van het jaar wordt aangeleverd in
verband met detachering van de wal. In de brief is door het college een beleidslijn aangegeven. In het
najaar zal een gesprek gevoerd worden met de indiener. Hij zegt toe, dat de discussie gevoerd gaat
worden.
Ingekomen stuk nr. 11 (hondenpoepzakjes): Mevrouw Van der Meulen zegt dat CGS het een
sympathiek idee vindt, wat steun verdient. De heer Carrette wil graag een evaluatie over het
hondenbeleid in zijn geheel. Wethouder Wiersema zegt dat er geïnformeerd zal worden bij de
gemeente waar het idee vandaan komt; dan zal besloten worden om al of niet de proef te doen. Een
evaluatie zal na het seizoen plaatsvinden.
Ingekomen stuk nr. 14 (ontwikkeling recreatie en toerisme): De heer Carrette is niet tevreden met het
antwoord van het college. Hij zegt dat het SOV de capaciteit van de bedden bedoelt. OB heeft grote
twijfels bij het genoemde getal van 6000 bedden. Hij is van mening, dat het college samen met de
VVV hierover duidelijkheid moet scheppen. Er moet hierbij niet gewacht worden tot de behandeling
van het Meerjarenplan Recreatie. De heer Van der Kolk vindt het een wezenlijk onderdeel van het
Meerjarenplan Recreatie. Wethouder Dijkstra zegt dat er een notitie ligt waarin staat, dat het gaat om
het beleid dat de gemeente gaat voeren ten aanzien van de verschillende accommodatievormen en
de stabilisatie van de capaciteit. Uitbreiding van slaapplaatsen blijft mogelijk - bij kwaliteitsverbetering
van bestaande bedrijven - binnen de grenzen van de bestemmingsplannen. Er moet rekening worden
gehouden met de zonering in het Nationaal Park. De beleidsplannen zijn overgenomen in het
structuurplan; in dit structuurplan zijn ruimere mogelijkheden aangegeven dan in het meerjarenplan
recreatie. De zonering is overgenomen in het beheer- en inrichtingsplan. Er is de afgelopen jaren
regelmatig een inventarisatie gemaakt van slaapplaatsen en bezoekersaantallen. Het ligt in de
bedoeling om aan bedrijfsleven en aan beheerscommissie Nationaal Park te vragen wat hun visie is
ten aanzien van recreatie. Afhankelijk van hun antwoorden zal bekeken worden of het wenselijk en
zinvol is om een nieuw Meerjarenplan Recreatie te maken. De verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen
bij de gemeente. De heer Van der Kolk vraagt wat de waarde is van de door de wethouder
voorgelezen notitie. Hij refereert aan punt 12 van de lijst van toezeggingen; hij stelt voor om wat meer
druk en actie te ondernemen. De heer Carrette wil graag de door de wethouder genoemde
inventarisatie onder ogen zien. Wethouder Dijkstra stelt dat het college genoeg actie onderneemt,
maar hij benadrukt nogmaals dat het niet alleen hun verantwoordelijkheid is.
Ingekomen stuk nr. 19 (Jaarverslag locale welstandscommissie): De heer Van der Kolk vraagt wat
het college doet met de aanbevelingen in het verslag. Wethouder Dijkstra antwoordt, dat die
overgenomen worden.
Ingekomen stuk nr. 20 (Rapportage GBA-audit): De heer Van der Kolk wil een compliment aan de
ambtenaren geven omdat Schiermonnikoog met glans is geslaagd voor de GBA-audit. De voorzitter
zal dit compliment graag doorgeven; hij noemt het een prestatie van formaat.
Ingekomen stuk nr. 32 (Klacht taxibedrijf): Mevrouw Claessens vraagt wat er met de klacht is
gebeurd. De voorzitter zegt dat hij na het seizoen met de betreffende ondernemer gaat praten.
Ingekomen stuk nr. 42 (Bouwen zonder vergunning): De heer Carrette zegt dat OB zich niet kan
vinden in de gang van zaken. Hij stelt dat het geen illegale berging is maar een kast; hij zet
vraagtekens bij de betiteling ‘bouwwerk’. Hij vindt dat er een eind aan deze zaak moet worden
gemaakt. Het kost de gemeente erg veel geld. Mevrouw Claessens zegt dat het college formeel
gelijk heeft, het bouwsel voldoet niet aan de normen. Het gevaar van gedogen kan ertoe leiden dat de
regels worden opgerekt. Het college heeft er wel erg lang over gedaan om dit te behandelen. Een
heroverweging is hier op zijn plaats. De heer Hagen spreekt ook van een klein hokje. Ook CGS vindt
het triest dat deze zaak nog niet is opgelost. CGS vindt wel dat het niet goed zou zijn als iedereen die
een negatief advies van het college krijgt een brief aan de raad stuurt en de raad daar vervolgens een
uitspraak over moet doen. Dit moet aan het college worden overgelaten. Wethouder Dijkstra stelt dat
de regelgeving wel enige ruimte geeft, maar het gaat om een principiële zaak. Het gaat hier om
beschermd dorpsgezicht, met een cultuurhistorische waarde: niet alleen voor de huidige, maar ook
voor toekomstige generaties. Het is ook een onderdeel van het toeristisch product Schiermonnikoog.
In dit geval is er een bouwaanvraag gekomen; deze is beoordeeld en bekeken door Hûs en Hiem;
deze instantie heeft een negatief advies gegeven. Dit advies is overgenomen door het college. Er is
wel een alternatief geboden. Dit is niet aangenomen, maar men heeft gewacht tot er een
dwangsomprocedure in gang is gezet; de effectuering daarvan is door een aantal oorzaken niet
doorgegaan. Toen heeft er een gesprek plaatsgevonden met de burgemeester; waarbij gewezen is op
de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Nu
e
is de (2 ) procedure wel opgestart. Uiteindelijk heeft men een brief naar de raad gestuurd. Het lange
tijdsverloop is niet veroorzaakt door het college, maar door betrokkene. Spreker is blij met de
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opmerking van CGS dat het aan het college moet worden overgelaten. Als de raad vindt dat de regels
moeten worden opgerekt, moet men dat aangeven. De heer Carrette blijft moeite houden met de
omschrijving ‘bouwwerk’. Er zouden een heleboel juridische procedures te voorkomen zijn door niet
op elke futiliteit in te haken. Misschien moeten de begripsomschrijvingen wat nauwkeuriger. Hij
benadrukt dat de gang van zaken zonde is van het gemeenschapsgeld. Wethouder Dijkstra stelt
nogmaals dat het om een principiële zaak gaat. Ook het college vindt het zonde van het geld als men
ziet hoeveel procedures er hier lopen. Hij zegt dat je bij handhaving geen kosten-batenanalyse kunt
maken.
Ingekomen stuk nr. 44 (sloop en bouw politiebureau): De heer Van der Kolk stelt dat het hier gaat om
de bevoegdheden van de raad en het college. Als er een bouwaanvraag ligt wordt gekeken of deze in
overeenstemming is met het bestemmingsplan; als dat zo is, is het een bevoegdheid van het college
dit af te handelen. Het is aan de raad om na te gaan of het goed is afgehandeld. Bij het politiebureau
gaat het om een aanvraag, die past binnen het bestemmingsplan. De aanvraag is voorgelegd aan de
Begeleidingscommissie Kom en aan Hûs en Hiem. Beide commissies hebben een positief advies
gegeven. Als deze weg is gevolgd heeft het college de plicht een bouwvergunning af te geven. Voor
SB is er op dit gebied geen reden om daarover met het college niet eens te zijn. Een andere vraag is
of men gelukkig kan zijn met nieuwbouw van het politiebureau op deze plek. SB zou liever zien dat er
op een andere plek gebouwd zou worden. Maar het is aan de politie om dit te beslissen. De gemeente
is als het ware een gevangene van het eigen bestemmingsplan uit 1979, herzien in 1993. Toen is er
geen bezwaar gemaakt tegen een politiebureau op deze plek. Wel is duidelijk, dat het politiebureau
geëvolueerd is van een woon- en verblijfpand naar een bedrijfspand. Maar dat houdt niet in dat het
niet meer past in het bestemmingsplan. Belanghebbenden hebben het recht om bezwaar aan te
tekenen en dat is hier ook gebeurd. Duidelijk werd dat het college ten onterechte de sloopvergunning
al had verleend; deze fout is hersteld en de nieuwe termijnen om daar in juridische zin op te reageren,
lopen. SB is dus van mening dat het college heeft gehandeld volgens de afgesproken regels, maar het
is wel duidelijk voor SB dat het bestemmingsplan voor de Kom aan herziening toe is. De heer Hagen
is het met de vorige spreker eens; ook dat het goed is om de rol van de raad te schetsen. De raad kan
in deze helemaal niets doen. Het zou goed zijn als ook het college nog eens goed uit de doeken zou
doen hoe het gegaan is. De heer Carrette kan zich hier helemaal bij aansluiten. Wethouder Dijkstra
vindt het jammer dat de raad de verantwoordelijkheid neerlegt bij het college, want college en raad
hebben samen de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente. Er is in dezen gereageerd
op een plattegrondtekening van 11 februari 2005, de plattegrond past binnen het huidige bouwvlak
met marginale overschrijdingen; de architect heeft hiervan creatief gebruik gemaakt. De
bouwvoorschriften worden geregeld door het Bestemmingsplan Kom; de bestemming van het pand is
‘bijzondere doeleinden’. Het plan past volledig binnen het bestemmingsplan. Alle procedures zijn
doorlopen en dan moet er een vergunning worden afgegeven. Spreker stelt dat zijn eigen
(subjectieve) oordeel over het bouwplan in deze niet relevant is. Er is door het college wel tegen de
politie gezegd om eens te kijken naar de locatie in de Willemshof, eventueel gecombineerd met het
creëren van een woonfunctie in het huidige pand; maar dat is niet een zaak van de gemeente, maar
van de politie. De heer Carrette pleit er voor om de bevolking er meer bij te betrekken. Wethouder
Dijkstra vindt dat een goede suggestie; hij denkt aan een ‘blauwe brief’. De voorzitter stelt voor om
in de Dorpsbode hier aandacht aan te schenken.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om na agendapunt 7 ( toezeggingen) agendapunt 11 te

45 behandelen.
6. Mededelingen.
Wethouder Wiersema:

50
- Accommodatie voetbalveld. Er is overleg geweest met de voetbalclub en de Stichting Veldsporten
i.o. Er is afgesproken, dat de stichting een lening krijgt van de gemeente van € 180.000,- euro
(€ 100.000,- die eerst renteloos was, wordt nu rentedragend en € 80.000,- die De Monnik anders bij
de bank zou moeten afsluiten) met een rentepercentage van 3,5 % en een looptijd van 20 jaar.
55 Hiermee blijft De Monnik binnen de gestelde grens van € 13.000,- aan jaarlasten. Hiermee is voldaan
aan de wens van de raad om een constructie te zoeken, die zowel voor de gemeente als voor de
voetbalvereniging voordelig is. De looptijd kan worden bekort en het bedrag à fonds perdu hoeft niet te
worden verhoogd.
- Corporatie Holding Friesland. Op de advertentie in de Dorpsbode over de Raad van Advies zijn
60 twee reacties gekomen. In de vergadering van september zal het college een voorstel doen over de
samenstelling van de Raad van Advies. Op de bewonersenquête zijn 175 reacties gekomen. CHF is
bezig om o.a. hieruit een plan te destilleren. De Raad van Advies kan dan met het plan aan de slag,
dan het college en daarna de raad. In het woonplan is een lijn uitgezet hoe om te gaan met
volkshuisvesting op Schiermonnikoog; dit is afhankelijk van het plan van CHF. De raad zal zich dan
65 snel moeten uitspreken over de nieuwbouwlocatie. De bestuurlijke onrust bij CHF baart het college
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lichtelijk zorgen, omdat niet duidelijk is wat de consequenties zijn voor het beleid van CHF.
Daartegenover staat dat de gemeente duidelijke afspraken heeft met CHF, dat het woonplan van
Schiermonnikoog wordt erkend. Binnenkort zal er overleg zijn met CHF.
- Afvalinzameling en transport. Omrin is gevraagd om te komen met een plan, gebruik makend van
de gegevens van de quickscan. Dat plan is vlak voor de zomer binnengekomen. Het is een complexe
materie en er is een deskundige ingehuurd om samen met het college een voorstel voor te bereiden,
dat aan de raad kan worden voorgelegd. Het gaat er niet om alles ineens te willen: verouderde
containers met zware deksels, het door elkaar lopen van huisvuil en bedrijfsafval, het probleem van
zwerfafval en toeristisch afval, de kostendekkendheid van het huisvuil. Het gaat in eerste instantie om
het goed scheiden van de afvalstromen; en ten tweede om het afschaffen van de buurtcontainer en
het invoeren van de minicontainer. De raad zal een plan worden voorgelegd wat zich misschien over
enige jaren uitstrekt, maar waarbij gelijk voorstellen komen voor concrete maatregelen. Dit zal gevolgd
worden door nadere voorstellen om stap voor stap het vuilprobleem onder de knie te krijgen. Al deze
maatregelen zullen consequenties hebben voor de buitendienst en de plaatselijke ondernemer, die
hierbij een rol speelt.
- Minimabeleid en reïntegratiebeleid. De sociale diensten van Dongeradeel en Dantumadeel zijn
samengegaan (DanDon). Dit proces heeft lang geduurd en dit heeft vertragend gewerkt op de vraag
van Schiermonnikoog om het minimabeleid en reïntegratiebeleid te werken en goed neer te zetten.
Men heeft een plan betreffende het minimabeleid toegezonden. Dit plan moet eerst in de cliëntenraad
van de drie gemeenten behandeld worden; daarna gaat het via het college naar de raad.
Het beleid van DanDon wordt zoveel mogelijk op Schiermonnikoog toegepast, tenzij er redenen zijn
voor afwijkingen. In dit plan is de tegemoetkoming opgenomen, die betrekking heeft op het vervallen
van de korting op het bootkaartje naar ouderen die op 110% van het minimumloon zitten.
Wat betreft reïntegratie: de grote bottleneck is dat het college graag wil, dat de personenkring, die
reïntegratie of activering krijgt aangeboden, niet alleen zal bestaan uit mensen die bijstand ontvangen,
maar ook uit mensen die een andere soort uitkering krijgen. Voor de mensen die bijstand krijgen zijn
er reïntegratieplannen gemaakt; er is aangedrongen bij DanDon om daar spoed mee te maken; het
voorstel is gedaan om dat door Oostergo te laten uitvoeren. DanDon heeft de toezegging gedaan om
ook te proberen mensen met een andere uitkering hierbij te betrekken.
De heer Augusteijn vraagt wanneer het minima- en reïntegratiebeleid in de cliëntenraad komt en
daarna in de raad. Wethouder Wiersema zegt dat de cliëntenraad na de zomer bij elkaar zou komen;
hij hoopt dat het in september naar de raad kan, maar kan dat niet toezeggen.
Mevrouw Van der Meulen vindt het jammer dat het zo loopt. Zij vraagt hoe het komt met de gelden
die nu nog wel beschikbaar zijn; hoe gaat dat in januari. Een bepaalde doelgroep op Schiermonnikoog
kan niet profiteren van een aantal voordelen die wel op de wal gelden: zij vindt dat dat rechtgetrokken
moet worden. Wethouder Wiersema zegt dat in de raad van september het jaarverslag 2004 komt
met duidelijke informatie over de financiën. De sociale dienst heeft schriftelijk toegezegd dat de
informatie over de uitkeringsmogelijkheden zo goed mogelijk naar de cliënten zal worden gebracht.
Als er mensen zijn die geen gebruik kunnen maken van bepaalde mogelijkheden, dan kunnen ze
doorverwezen worden naar de dienst. Mevrouw Van der Meulen wijst er op dat mensen aan de wal
gebruik kunnen maken van de Lauwerspas, die niet op Schiermonnikoog geldt. Wethouder
Wiersema stelt dat de raad bij het minimabeleid de gelegenheid krijgt om hierop te reageren.
Wethouder Dijkstra:

45
- Overleg bootjesclub. Het college is in overleg met de Stichting Jachthaven en met de bootjesclub.
e
Daarbij zijn er twee onderwerpen: 1 de tariefstructuur – de inzet is om die wat meer in evenwicht te
brengen met de kosten die de gemeente maakt; 2e het capaciteitsprobleem – er is een wachtlijst. Er
zijn ideeën om de problemen met de wachtlijst op te lossen door de mogelijkheid te creëren om
50 passantenplaatsen te gebruiken tegen een gereduceerd tarief, als daar plaats is (meestal is dat de
zes weken hoogseizoen wel het geval buiten).
De voorzitter:

55 - Burgerjaarverslag. Het verslag zal volgende week in het dorp verspreid worden. De bedoeling om
jaarlijks een burgerjaarverslag uit te geven wordt heroverwogen, als het niet aanslaat.

7. Lijst van toezeggingen.

60
Over de toezeggingen 1 t/m 3, 5 t/m 10 en 12 zijn geen opmerkingen.
Toezegging nr. 4 (Fusie welzijnsstichtingen): De heren Carrette en Hagen merken op, dat nu de fusie
een feit is, deze toezegging van de lijst kan worden geschrapt. De heer Hagen vraagt naar de stand
65 van zaken over het onderkomen van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog. Wethouder Wiersema
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beaamt dat het van de lijst af kan; we hebben nu te maken met een Stichting Welzijn
Schiermonnikoog. Er is overleg geweest met de stichting over de huisvesting; op korte termijn zal daar
helderheid over moeten komen. De heer Hagen zegt dat er een voorstel was van de kerk aan SCW
met een datum die inmiddels is verschoven naar 1 oktober. CGS zou het erg betreuren als de
5 Kittiwake verkocht zou worden aan een ander. De jeugd heeft door middel van een enquête
aangegeven graag in de Kittiwake te blijven. Hij vraagt het college hierover in september met een
voorstel te komen, anders komt CGS met een initiatief. Wethouder Wiersema stelt dat de inzet is om
voor 1 oktober de zaak op een rijtje te hebben, maar dat er wel een financieel plaatje aan zit. Hij hoopt
dat het bestuur van de SWS de ruimte krijgt om in alle rust met het college te kunnen overleggen.
10 Toezegging 11 (Financiële bijdrage trilaterale ministersconferentie): De heer Augusteijn vraagt naar
de stand van zaken. De voorzitter zegt dat de personele inzet van de gemeente bestaat uit een halve
formatieplaats. Tot op dit moment is het niet zo dat er een extra bijdrage van de gemeenten zal
worden gevraagd. Bij de 8-maandelijkse rapportage zal hier op teruggekomen worden.

15 Besluitvormend deel:
De voorzittershamer wordt overgenomen door Rianne van der Zaag.
11. Voorstel van het jeugdparlement tot de aanleg van een basketbal-/trapveldje.
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Mevrouw Van der Meulen waardeert het, dat het jeugdparlement, na het eerste vrij dure plan, nu met
een goed en veel goedkoper alternatief komt. De financiële paragraaf ziet er keurig uit. CGS vindt het
een goed plan en gaat er mee akkoord. Het is prima dat het bedrag uit de algemene reserve komt en
CGS is benieuwd hoeveel er door acties en subsidies aan de reserve teruggegeven kan worden.
Spreekster zegt dat er via Sport Fryslân misschien nog wel ideeën zijn te vinden voor andere
sportmogelijkheden. Ze hoopt dat het jeugdparlement vaker met ideeën zal komen.
Mevrouw Claessens vindt het knap dat het jeugdparlement met het nieuwe plan van zo’n hoog
bedrag naar zo’n laag bedrag zijn gekomen: de gemeente kan daar een voorbeeld aan nemen. Ze
vindt het heel erg te waarderen dat het jeugdparlement gezegd heeft ‘ook al is het nu veel minder
geld; wij gaan ons heel erg inspannen om wat bij elkaar te brengen’. Ze vindt dat een compliment
waard en wenst het jeugdparlement daar veel succes mee. Het voorstel wordt uiteraard gesteund
door SB.
De heer Carrette kan zich alleen maar bij de vorige sprekers aansluiten. OB prijst het
verantwoordelijkheidsgevoel van het jeugdparlement om het oorspronkelijke voorstel te veranderen en
aan te passen aan de echte noodzaak. OB steunt het voorstel.
De voorzitster zegt dat er sinds de vorige vergadering door het jeugdparlement nog eens gekeken is
naar de plannen en besloten dat het toch alleen een trapveldje werd en dat het misschien nog
mogelijk was om het basketbalveldje, dat er nu is, wat op te knappen; nog een basket neer te hangen
en de tegels recht te leggen. Ze hoopt dat het plan doorgaat.
De burgemeester zegt dat hij waardering heeft voor het jeugdparlement dat ze zelf de doelen hebben
uitgezocht. Hij vindt het heel knap dat het jeugdparlement zelf heeft gezegd dat als het basketbalveld
niet zo heel veel gebruikt zou worden, volstaan zou worden met het bekijken, of de basket weer aan
de muur kan komen.

45 Besluitvorming.
De fracties van CGS, OB en SB zijn allen voor het voorstel; waarmee het unaniem is aangenomen.
De burgemeester belooft dat het veldje snel zal worden aangelegd. Hij feliciteert het jeugdparlement

50 van harte met het aannemen van het voorstel.
Deze woorden worden ondersteund met applaus.
Opiniërend deel:

55 8. Voorstel tot opheffing Gemeenschappelijke Regeling IZA.
Er zijn geen opmerkingen.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit agendapunt voor de volgende vergadering te

60 agenderen als hamerstuk.
9. Voorstel tot vaststelling van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer
Noordoost Friesland.
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De heer Bakker is het eens met de opmerking in het voorstel, dat de stijging 2006-2009 gering is,
maar heeft moeite met het verschil tussen het bedrag, dat in dit voorstel wordt genoemd en het
bedrag, dat in de gemeentelijke begroting 2005 staat.
De voorzitter zegt dat bij de besluitvormende vergadering op deze vraag wordt ingegaan.
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Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit agendapunt voor de volgende vergadering te
agenderen als bespreekstuk.
10. Voorstel tot vaststelling van een verordening leerlingenvervoer.
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De heer Augusteijn vindt het gebruik van de Dorknopertaal een eerbetoon aan de onlangs overleden
schrijver Marten Toonder. Inhoudelijk heeft hij geen opmerkingen; wel zou hij het op prijs stellen dat,
als een regeling veranderd wordt, de oude en de nieuwe regeling in één stuk weergegeven worden.
De heer Bakker zegt dat CGS al eerder heeft gesteld dat de regeling niet alleen zou moeten gelden
voor speciaal onderwijs, maar ook voor ander onderwijs wat hier niet wordt aangeboden. In de nieuwe
regeling is al enige uitbreiding opgenomen, maar er is nog een bepaalde categorie die volgens CGS in
e
aanmerking zou moeten komen voor deze regeling, te weten de 4 -klassers VMBO die op een hoger
niveau zitten en daarom ander onderwijs op de vaste wal zouden willen volgen. Het gaat er niet om,
het onderwijs op het eiland te ondergraven. Spreker wil graag reactie van de andere fracties.
De heer Carrette voelt hier in principe wel voor. Hij stelt voor dat CGS in de besluitvormende
vergadering met een amendement komt.
De heer Augusteijn zegt dat de opmerking van de heer Bakker op hem sympathiek overkomt, maar
hij vraagt zich af, hoe voorkomen wordt, dat de positie van de school op het eiland ondergraven wordt.
Hij denkt dat het goed is om in overleg met de Inspecteur Boelensschool de wensen op elkaar af te
stemmen.
Wethouder Wiersema zegt dat het hem sympathiek over komt dat er een regeling komt voor
leerlingen van de 4e klas met een hoger niveau, die voor hun opleiding naar de wal gaan. Aan de
andere kant kan dit een bedreiging van de eigen school vormen. De school zal leerlingen het
onderwijs moeten bieden wat ze wensen en aankunnen. Dat zal bepalend moeten zijn voor de keuze
van de leerlingen en hun ouders. Hij vindt het een goed idee om overleg te voeren met de school. Het
is misschien ook mogelijk om te leren van situaties op andere eilanden. De raad zal moet kiezen voor
het verdere vervolg: of een amendement, of het teruggeven aan het college om met een oplossing te
komen.
De heer Bakker vraagt wie dit nu opneemt.
Wethouder Wiersema stelt voor dat het college het opneemt met de school en de afdeling onderwijs
op Ameland. Aldus wordt besloten.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit agendapunt voor de volgende vergadering te
agenderen als bespreekstuk.
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12. Samenwerking “De Waddeneilanden”.
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De voorzitter zegt dat de eilandenraad één keer bij elkaar is geweest. Dit geldt ook voor het dagelijks
bestuur. Er is geconstateerd dat het wenselijk is om vaker contact met elkaar te hebben. Dit heeft te
maken o.a. met de ontwikkelingen van het Waddenfonds en wat er staat te gebeuren met de veren.
De burgemeesters van de eilanden hebben daarom afgesproken om elke maandagochtend via
videoconferencing met elkaar te overleggen.
De heer Bakker zegt dat op de eerste vergadering vanuit Schiermonnikoog zorg is uitgesproken over
de uren van het secretariaat, dat bestaat uit 2,2 fte’s. Hoe staat het met de ontwikkeling van het
secretariaat? Er zal ongetwijfeld genoeg nuttig werk zijn, maar is dat ook voor de raad van
Schiermonnikoog?
De heer Augusteijn vraagt hoe het staat met de ontwikkelingen rond het Waddenfonds.
De voorzitter zegt dat er een concept-investeringsschema ter inzage ligt. Het Rijk heeft gesteld dat er
bij elke investering co-financiering van de gemeenten moet zijn. Het Waddenfonds wordt
ondergebracht bij het Regionaal college Waddenzaken; hierin zou één van de burgemeesters van de
eilanden vertegenwoordigd zijn en ook één burgemeester van de Waddengemeenten. Begin 2006
zullen de plannen worden aangegeven. De minister van VROM is de leidende minister; vanuit de
eilanden is gezegd dat de vinger aan de pols moet worden gehouden. Het geld moet feitelijk in het
gebied zelf besteed worden. Als er stukken van belang zijn, dan worden die bij de ingekomen stukken
gelegd.
De heer Carrette vindt de verdeling wel erg ‘groen’ (60% wordt besteed aan natuur en natuurbehoud;
zijn dit gelden die men heeft wegbezuinigd en nu via dit potje alsnog opgevoerd worden?); OB had
liever gezien dat er meer werd geïnvesteerd in duurzame economische bedrijvigheid.
De voorzitter zegt dat het hoofditem de natuur van het Waddengebied en alles wat daarmee
samenhangt. Die 60% moet additioneel zijn, dus aanvullend boven het normale onderhoud. Dit zal
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alert gevolgd worden. Bij de duurzame economische ontwikkeling wordt het percentage van de eigen
bijdrage fors verhoogd.
De heer Augusteijn stelt dat, daar de grootste bulk gas onder Schiermonnikoog zit, de belangen van
Schiermonnikoog niet uit het oog verloren moeten worden. Als er bodemdaling optreedt zal het hier
5 zijn en niet op andere eilanden.
De voorzitter is het hier geheel mee eens en zegt dat hij er alert op is. Over de personeelskosten
zegt hij dat er op het secretariaat keihard gewerkt wordt: er zijn erg veel overlegstructuren waarbij
men aanwezig moet zijn. Ook moeten er nog veel projecten worden opgestart. Hij noemt het videoconferencing systeem één van de beste investeringen, die er in waddenverband gedaan zijn.
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13. Begrotingswijzigingen.
Er zijn geen wijzigingen.

15 14. Vragenuur.
Er zijn twee vragen binnengekomen, te weten één vraag van SB over de situatie bij CHF, die al
behandeld is bij de mededelingen, en één van OB over de status van het waddengebied als
werelderfgoed.
20 Wethouder Dijkstra zegt dat LNV zijn eigen verantwoordelijkheid en neemt die ook. Hij refereert aan
zijn antwoord in de vorige raadsvergadering. Hij wil afwachten, wat LNV op de conferentie doet.
15. Sluiting.

25 De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur
Vragen van de tribune aan de raadsleden.
De heer Van Delden wil een vraag stellen over het politiebureau. De voorzitter zegt dat er geen

30 vragen kunnen worden gesteld over onderwerpen die in de vergadering aan de orde zijn geweest.
Wethouder Dijkstra nodigt de heer Van Delden uit om op zijn spreekuur te komen.
De heer Kobes vraagt naar het plan van aanpak van de voederbakken in de eendenvijver.
Wethouder Dijkstra zegt dat men er mee bezig is.
Mevrouw Klunne is gestruikeld over de vele hoofdletters in het verslag. De voorzitter zegt, dat de
35 hoofdletters correct worden toegepast.
De heer Van Boven vindt het reclamebord bij de jachthaven te groot is en op de verkeerde plaats
staat. Wethouder Dijkstra zegt dat er een brief over gaat naar de stichting. Er is al actie ondernomen.
De heer Veldhuis vraagt of de veertarieven aan de orde zijn geweest tijdens het bezoek van de
koningin op Terschelling. De voorzitter zegt dat het punt aan de orde is geweest. Feitelijk heeft
40 Europa aangegeven dat er wellicht een gebruiksvergoeding voor het gebruik van de haveninstallaties
zou moeten worden geheven. De burgemeesters hebben gezegd dat men niet wil, omdat dat
consequenties heeft voor het bootkaartje. Er is een brief naar de koningin gezonden over o.a. dit
onderwerp.

45
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2005,

50
, voorzitter.

55
, griffier.
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