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Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schiermonnikoog van 25 oktober
2005, ’s middags om 15:00 uur.
Aanwezig:
voorzitter:
leden:

15
wethouders:
griffier:

20

de heer L.K. Swart;
de dames E.E.A.M. Claessens (SB), A.W. van der Meulen (CGS) en H.M. Molijn (OB); en de heren E.A.G. Augusteijn (SB), E.J.M. Bakker (CGS), H.D.J. Carrette (OB), E.D. de Groot (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.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. De wethouders hebben plaatsgenomen aan de vergadertafel.
2. Vaststelling agenda.
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Er zijn geen opmerkingen. De agenda wordt vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.

30

Er zijn geen vragen binnengekomen.
4. Verslag van de vergadering van 2005.
Redactioneel:

35
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
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Bladzijde 5, regel 55 (Project gezondheidszorg De Waddeneilanden): De heer Carrette vraagt naar aanleiding
van een artikel in de Leeuwarder Courant wat het betreffende overleg heeft opgeleverd. Wethouder Wiersema
zegt dat er in het bericht in de LC heeft gestaan dat het ministerie heeft laten weten, dat er geen extra financiële
voorziening zou komen voor de Waddeneilanden in het kader van de zorg. De Friesland Zorgverzekeraar heeft
daar direct op gereageerd: de Raad van Bestuur heeft samen met de Commissaris van de Koningin een brief gestuurd naar het ministerie over het project. De gemeente heeft daar nog niets op gehoord.
5. Lijst van ingekomen stukken.
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Over de ingekomen stukken nrs. 2, 4 t/m 19 wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
Ingekomen stuk nr. 1 (offertes bestemmingsplan): De heer Carrette merkt op, dat er was afgesproken om de
herziening over de verkiezing heen te tillen. Wethouder Dijkstra antwoordt dat het hier gaat om voorbereidend
werk.
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60

Ingekomen stuk nr. 3 (publicatie Corporatie Holding Friesland) : Mevrouw Molijn verbaast zich erover dat CHF
op Terschelling doet wat OB heeft voorgesteld voor Schiermonnikoog: het verkopen van huurwoningen aan zittende bewoners om daarmee geld te krijgen voor nieuwbouw op het eiland. Wethouder Wiersema antwoordt,
dat op Terschelling een zelfstandige woningcorporatie opereert die het beheer en onderhoud heeft uitbesteed aan
CHF. Als men dan nieuwbouw wil plegen moet de woningcorporatie dat zelf financieren. Op Schiermonnikoog
heeft er overdracht plaatsgevonden en in dit contract staat dat het aantal woningen niet mag zakken onder de
oorspronkelijke 95. De onrendabele top van te bouwen woningen zal gefinancierd worden uit het fonds wat in de
overdracht zit en met geld dat de corporatie vanuit eigen middelen beschikbaar stelt.
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6. Mededelingen.
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Wethouder Wiersema zegt dat hij aan de raad mededeling heeft gedaan van de succesvolle aanbesteding van
het gemeentehuis. Hij zegt dat het college nu eensgezind heeft voorgesteld om, in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, de directievoering en bouwtoezicht neer te leggen bij het bouwmanagementbureau. De twee redenen
daarvoor zijn: het creëren van ruimte in het eigen apparaat en het voorkómen van dubbele petten in het eigen
ambtelijk apparaat. Financieel betekent dit dat de al uitgetrokken € 15.000,- voor het in te huren toezicht kan worden afgetrokken van de € 64.000,- van de offerte voor twaalf maanden: dit komt dus neer op € 49.000,-. Hij hoopt
dat de raad hiermee akkoord kan gaan. De heer Van der Kolk zegt dat dit overeenkomstig de wens van SB was.
Hij steunt het voorstel. De heer Hagen vindt het verstandig en kan ook akkoord gaan. De heer Carrette stelt dat
als het binnen het budget valt ook hij er mee akkoord kan gaan. De voorzitter concludeert dat aldus besloten is.
De voorzitter zegt dat uit informeel contact met de instanties die betrokken geweest zijn bij de grondoverdracht is
gebleken dat deze niet willen meebetalen aan de kosten. Hierbij speelt ook dat RWS blijft opdraaien voor de kosten van het opruimen van aangespoelde potvissen en dergelijke. Hij merkt op dat de grote aandacht van de media voor dit onderwerp door de andere partijen was opgezet, maar het heeft wel weer veel reclame voor Schiermonnikoog opgeleverd.
7. Lijst van toezeggingen.
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Over de toezeggingen 1, 3 t/m 11 zijn geen opmerkingen.
Toezegging nr. 2 (ontwikkelingen bezoekerscentrum nieuwe stijl): De heer Hagen wil hierop graag terugkomen
bij de behandeling van de begroting.
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Besluitvormend deel:
8. Voorstel tot behandeling van verslagen over de uitvoering van de Wwb, Ioaw, Loaz en Bbz 2004.
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Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
9. Voorstel betreffende de invulling van de Raad van Advies Woningbedrijf.
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De heer Carrette benadrukt dat de vertegenwoordiging vooral bij de eilanders moet worden gezocht. De voorzitter beaamt dat.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
10. Voorstel tot vaststelling van een Plan van Aanpak Rechtmatigheid.
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De voorzitter zegt dat na overleg met het accountantsbureau het bedrag van € 20.000,- teruggebracht is naar
€ 13.000,-. Dat heeft te maken met de personele inzet. Er worden minder dure krachten ingezet; voor de kwaliteit
levert dat geen problemen op.
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Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
11. Voorstel tot vaststelling van het milieuprogramma 2006.
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Mevrouw Molijn stelt dat OB in principe akkoord gaat. Ze vraagt zich af waar de indeling in categorieën inzake
de controle van bedrijven op gebaseerd is.
De heer Hagen mist de milieuscan.
De heer Augusteijn zegt dat SB zich kan vinden in het programma. Hij heeft waardering voor toegevoegde punten als handhaving en verkeer en vervoer.
Wethouder Wiersema zegt dat de indeling in categorieën te maken heeft met het aantal controles dat er in het
verleden is geweest en het aantreffen van gebreken daarbij. Een andere factor wordt gevormd door de mogelijke
risico’s die kleven aan een inrichting of pand. Voor de exacte gegevens verwijst hij naar de beleidsambtenaar. De
milieuscan: in het milieuprogramma gaat het om het controleren van gebouwen en inrichtingen. De milieuscan
valt buiten het programma; dit is een apart onderwerp.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen (zoals afgesproken wordt volstaan met een eenmalige
behandeling.
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12. Behandeling belastingvoorstellen voor het jaar 2006.
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De heer Van der Kolk zegt dat hij de belastingvoorstellen wil bespreken op basis van raadsbesluiten over kostendekkendheid en de procentuele verhogingen. Het blijkt dat het gevoerde beleid van dit college tot nu toe heeft
geleid tot lagere lasten voor de inwoners van deze gemeenten (zie de cijfers in de Coelo-atlas). Een blijvende
vraag zal moeten zijn, of de opgelegde lasten verantwoord zijn. OZB: als het wetsvoorstel afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen definitief is aangenomen betekent dit een verlaging van 16,8 %. Kan het college bevestigen dat het verlies aan inkomsten voor de gemeente door het Rijk vergoed wordt? SB stemt in met het voorstel.
Afvalstoffenheffing. Het groeien naar een kostendekkend tarief staat en valt met de urenverantwoording. Uit de
milieuscan blijkt dat 23% van het bedrijfsafval terechtkomt in het huishoudelijk afval. Dit is niet te accepteren. Kan
in deze raadsperiode nog een plan van aanpak tegemoet worden gezien? SB stemt in met de voorgestelde verhoging van de tarieven. Rioolrechten. Dat de 263 eigendommen zonder watermeter in de rioolheffing worden betrokken is een goede zaak. SB stemt in met het voorstel. Toeristen- en forensenbelasting. SB stemt in met het
voorstel. Leges bouwvergunning. Het voorstel wijkt af van het besluit dat de raad in 2003 heeft genomen. Het argument daarvoor is niet sterk. SB kan niet instemmen met het voorstel en dient een amendement in, namens
CGS en SB (bijlage). Liggelden. SB stemt in met het invoeren van een ander systeem voor het berekenen van de
liggelden. Nu een stichting de jachthaven beheert krijgt de raad geen inzicht meer in de financiële situatie via de
begroting. De dekkingspercentages geven een daling aan van 72% naar 53%. Spreker wil daarover graag duidelijkheid.
De heer Bakker wil voor de afvalkosten in principe wel vasthouden aan de kostendekkendheid, maar gezien de
toekomstige ontwikkelingen is realiteit geboden. Gezien de nieuwe regels voor het ophalen van glas en papier bij
het bedrijfsleven ziet spreker mogelijkheden wat betreft het ophalen van oud papier voor wat extra inkomsten bij
de voetbalclub. CGS kan instemmen met het voorstel. Rioolrecht: door de toekomstige scheiding van riool- en regenwater zullen er extra kosten voor de gemeente optreden, die doorberekend moeten worden als er een kostendekkendheid van 100% nagestreefd blijft worden. Gelukkig kan de grondslag wat verbreed worden door het
betrekken van de eigendommen zonder watermeter in de rioolheffing. In hoeverre de opbrengst gerealiseerd kan
worden, hangt ook af van de te verwachten bezwaarschriften. De forensenbelasting ligt in lijn met de andere gemeenten. CGS kan het daarmee eens zijn, evenals met het voorstel toeristenbelasting. Leges bouwvergunning:
er zal goed gekeken moeten worden welke uren er hier toegerekend kunnen worden. Liggelden: het verbeteren
van de tariefstructuur is een goede zaak. Heeft de afname van de kostendekkendheid te maken met de forse investeringen? Lijkbezorgingsrechten. Het is misschien wel wenselijk om een vergelijking te maken met de andere
eilanden. In het algemeen: misschien is het zaak om de urentoerekening te laten onderzoeken door de Rekenkamercommissie.
De heer Carrette wil enkele opmerkingen maken naar aanleiding van het voorstel: redactioneel: het is niet relevant om te vermelden dat de afvalstoffenheffing een kostendekkendheid moet bereiken van 100% in 2009 en dat
dit vastgesteld is na indiening van een motie door CGS en SB. De belastingvoorstellen worden door de raad
vastgesteld. Coelo-atlas: In het verleden heeft OB opmerkingen gemaakt over het relatieve belang van de vermelding in de Coelo-atlas. Het moet geen prestige-aangelegenheid worden om zo laag mogelijk in het klassement te eindigen. Er mag vanuit worden gegaan dat belastingen naar redelijkheid worden geheven. Toeristenbelasting: Gezien de fluctuaties in de opbrengst (lees: daling), veroorzaakt door de daling van het aantal bezoekers,
stelt OB voor de berekening van de toeristenbelasting het volgende voor: als basis voor de berekening van de totaalopbrengst toeristenbelasting voor de begroting moet de gemiddelde werkelijke jaaropbrengst van de afgelopen 5 jaar verhoogd worden met de afgesproken 2%. Een gemiddelde opbrengst over een groot aantal jaren
geeft een veiliger marge dan een op basis van het voorgaande jaar berekende opbrengst. Kamphuizen: Hij pleit
ervoor alleen de term groepsaccommodaties te gebruiken. Liggelden: In de verordening moet een goede omschrijving komen van “de havenkom” en “de kop dam jachthaven”. Kostendekkingspercentages: Het baart OB
zorgen dat de dekkingspercentages van enkele heffingen dalen. Het gaat hier om incidentele heffingen zoals leges, lijkbezorgingsrechten en de liggelden van de jachthaven. Vooral de uiterst lage dekking van de lijkbezorgingsrechten: OB zou willen streven naar een minimale kostendekkendheid van 50% in 2009.
Ook is de kostendekkendheid van de liggelden een groot probleem. OB is niet gelukkig met de constructie van de
privatisering en de onduidelijkheden die eraan verbonden zijn. Spreker vraagt zich, n.a.v. het amendement over
de bouwleges van CGS en SB, af of gezien de verhoging die daar voor dit jaar wordt voorgesteld in 2009 de
100% kostendekkendheid gehaald zal worden. OB dient een amendement in over de lijkbezorgingsrechten (bijlage).
De voorzitter constateert een grote eenstemmigheid. Over de urentoerekening zegt hij dat er bij de achtmaandelijkse rapportage een concreet voorstel op basis van calculatie van het college komt. Voor bijv. de buitendienst wil
men uitgaan van vaste ramingen over 4 à 5 jaar; dit geldt ook voor de bouwleges. Er komen dan reëlere getallen
uit. Voor de bouwleges is er bijv. over 2005 een dekkingspercentage van meer dan 100 % ten gevolge van de
plannen voor het nieuwe gemeentehuis. Over de begrafenisrechten heeft hij vorig jaar een toezegging gedaan,
die hij niet nagekomen is. Hij vindt het amendement van OB redelijk. Er spelen wel een aantal zaken met betrekking tot de begraafplaats: een verandering in de urnenmuur, het onderhoud op langere termijn, het creëren van
ruimte op de begraafplaats, de verhouding tot ’t Heer en Feer. In januari of februari zal het college komen met
een aanzet tot een plan van aanpak. Wellicht kunnen de tarieven dan nader worden bekeken. OZB: Voor de bur-
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gers van Schiermonnikoog is het een besparing dat het gebruikersdeel vervalt. De gemeente Schiermonnikoog
springt er ook redelijk uit. Wat er vanuit de algemene uitkering tegenover staat, weegt op tegen de gemiste opbrengst. Hij is het niet eens met de methodiek van het rijk, die toegepast is. Rioolrechten. Bij de VNG is navraag
gedaan naar de rechtsgeldigheid van het voorstel om de zomerwoningen mee te nemen. Het zal nog wel wat stof
doen opwaaien. De rechter zal uiteindelijk bepalen of deze regeling correct is. Toeristenbelasting. Het is, n.a.v.
het amendement van OB, volgens spreker nu niet het juiste moment om een andere methodiek te bekijken. Hierop wordt teruggekomen. Over de redactionele opmerking van OB zegt hij dat hier in het vervolg kritisch naar zal
worden gekeken.
Wethouder Dijkstra stelt dat in de nieuwe opzet van de jachthaven het juridische eigendom nog bij de gemeente
ligt; het economische eigendom – de exploitatie – is in handen van de stichting, inclusief de afspraken met de watersportvereniging. De gemeente is verantwoordelijk voor de reconstructie van de haven. Bij de nieuwe berekening van de liggelden is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de opbrengst van het afgelopen jaar. De gesprekken met de watersportvereniging om te komen tot een meer adequate en evenwichtigere verdeling van de kosten
worden gevoerd door de gemeente.
Wethouder Wiersema zegt dat de kosten die de buitendienst maakt worden meegenomen bij een nieuw systeem van afvalinzameling en transport. Dit geldt ook voor de inzameling van oud papier en glas. Over de afvalstromen en de problematiek van de containers zal hopelijk in de vergadering van januari een voorstel aan de raad
worden voorgelegd.
e
2 termijn

De heer Van der Kolk stelt dat een urentoerekening administratief eenvoudig uitvoerbaar en transparant moet
zijn. De verhogingen van de kosten moeten verantwoord en maatschappelijk geaccepteerd zijn. N.a .v. het
amendement bouwleges zegt hij dat in 2009 de 100% kostendekkendheid gehaald zal worden. Hij wacht de
achtmaandelijkse rapportage af. Hij zegt dat de vergelijking in de Coelo-atlas voor de burger wel belangrijk is. Het
voorstel van OB over het middelen van de toeristenbelasting lijkt hem begrotingstechnisch interessant. Hij steunt
het amendement van OB wat betreft de lijkbezorgingsrechten. Het lijkt hem goed dat er een plan van aanpak voor
de begraafplaats komt. Hij heeft nog wel vragen over de jachthaven.
De heer Bakker kan akkoord gaan met de term groepsaccommodaties. Hij kan verder akkoord gaan met het
amendement van OB over de lijkbezorgingsrechten, maar zou toch de discussie over het plan van aanpak willen
afwachten. Het voorstel van OB over de toeristenbelasting is een begrotingskwestie. CGS ziet met belangstelling
uit naar de urendiscussie.
De voorzitter benadrukt dat de urendiscussie inzake de buitendienst zal plaatsvinden bij de achtmaandelijkse
rapportage. Daarna zal ook bij de VNG worden geïnformeerd in welke andere gemeenten de Rekenkamercommissies met dit onderwerp bezig zijn. Het college kan zich vinden in het amendement van OB over de lijkbezorgingsrechten. Op de berekening van de toeristenbelasting zal volgend jaar worden teruggekomen.
Besluitvorming
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Amendement 1 (tarieven bouwleges): vóór stemmen de fracties van CGS, OB en SB. Het amendement wordt
unaniem ondersteund.
Amendement 2 (lijkbezorgingsrechten): vóór stemmen de fracties van CGS, OB en SB. Het amendement
wordt unaniem ondersteund.
De belastingvoorstellen: vóór stemmen de fracties van CGS, OB en SB; de belastingvoorstellen zijn daarmee
(rekening houdend met de ingediende amendementen) vastgesteld en aangenomen.
13. Behandeling begroting.
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De heer Van der Kolk merkt op dat de begroting vanuit politiek opzicht weinig opwindend is. Strandbewaking. Er
is aanzienlijk meer geld beschikbaar gesteld. Heeft het college inzicht of de beoogde verbetering tot stand is gebracht? APV. Waarom is de herziening uitgesteld? Verkeer. Spreker zegt met genoegen te hebben gelezen dat
het ontheffingenbeleid zal worden herzien. Worden er bij het afgeven van bouwvergunningen ook afspraken gemaakt over het toegestane maximumgewicht van de voertuigen? Onderwijs. Is het college van plan om d.m.v.
tussentijdse begrotingswijzigingen veranderingen aan te brengen die te maken hebben met de invoering van het
lump sum systeem voor het basisonderwijs? Is de huurovereenkomst met de stichting Welzijn Schiermonnikoog
m.b.t. de peuterspeelzaal al geregeld? Cultuur en Recreatie. Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de
rol van de gemeente inzake het gebruik van de huidige accommodatie van VV De Monnik als fitnessruimte? SB
steunt het plan om samen met andere instanties op het eiland te komen tot een subsidiefonds voor culturele evenementen. Dit verdient hoge prioriteit, omdat het SES niet voldoet. Het speciale fonds dat nu in de begroting is
opgenomen heeft de steun van SB. SB betreurt het dat het Meerjarenplan Recreatie in deze raadsperiode niet
aan de orde is gekomen. Hij stelt voor om het maar over de verkiezingen heen te tillen. Het is te belangrijk om het
nu onder tijdsdruk af te raffelen. Stichting Welzijn. SB zou graag zien, dat er een startnotitie over de Kittiwake behandeld wordt. De vraag is hoe het college en de andere fracties daarover denken. Onderhoud kapitaalgoederen.
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Hier wordt aangegeven dat zowel voor wegen, riolering als het groen gewerkt gaat worden met een meerjarenplan. Een goed plan dat echter wel de nodige coördinatie vereist. Hoe is het dan mogelijk dat nu de Langestreek
om de Noord is opengebroken i.v.m. verbetering aan de gasleiding terwijl vorig jaar om deze tijd de riolering daar
vernieuwd is? Waarom zijn de bewoners niet behoorlijk geïnformeerd? Het college is hier tekortgeschoten. Hoe
kon dit gebeuren? Wie is waar verantwoordelijk voor? Welke les wordt hieruit getrokken? Financiering. Spreker
zou graag het rentepercentage waarmee in de begroting wordt gewerkt en dat hoger is dan de momenteel gangbare rente op de kapitaalmarkt, in de financiële commissie aan de orde willen stellen. Wat is de verklaring voor
het feit dat de rekening courant per oktober € 5,7 miljoen bedraagt? Dit is geen adequaat beheer. Wat is de reden
dat er geen alert beleid is gevoerd? Is er een signaleringssysteem in de administratieve organisatie? Is het college van plan om maatregelen te nemen? Weerstandsvermogen. De financiële situatie van de gemeente, met een
algemene reserve van € 876.000,-, is gezond. SB is verheugd dat er dit jaar een notitie komt over reserves en
voorzieningen. In de begroting is echter geen geld gereserveerd voor nieuw beleid, terwijl er wel veel op ons af
komt. Spreker pleit er voor om de voorzichtige meevallers die worden voorspeld ten opzichte van de algemene
uitkering te reserveren voor komende investeringen. In deze raadsperiode zijn een aantal belangrijke zaken niet
van de grond gekomen: de intentie was er wel, maar toch lukte het niet. De overdracht van het woningbedrijf
heeft veel tijd gekost. Dit geldt ook voor inspraakprocedures zoals bij het structuurplan. Wie had kunnen bedenken dat drie burgemeesters zich met de uitvoering van het collegeprogramma zouden bezighouden? Het dossier
gemeentehuis/politiebureau heeft veel energie gekost. Alles overziend is SB redelijk tevreden; maar SB blijft ambitieus. Een aantal lopende zaken zal nog moeten worden afgerond. De uitbreiding van de ambtelijke formatie
met een teamleider buitendienst vergroot de capaciteit.
De start van deze raadsperiode verliep stroef, maar in de loop van de tijd is er een klimaat ontstaan van wederzijds respect. De verkiezingen komen eraan. Spreker zegt dat we op Schiermonnikoog blij kunnen zijn met drie
plaatselijke partijen. Hij vertrouwt erop, dat deze zelfstandige gemeente, waarop wel veel gelet wordt, in goede
harmonie de problemen kan blijven oplossen.
De heer Hagen begint met de taakoverdrachten van RWS naar Waterschap. Kan het college de gevraagde personele bezetting concreter maken? CGS is van mening dat er voldoende bemensing moet zijn, vooral leidinggevend, die zaken kunnen aansturen bij met name calamiteiten. Hulpdiensten. Over het onderkomen staat in de
aanbiedingsbrief dat dit zaken zijn die volop aandacht vragen. In de beleidstekst staat niets, alleen dat in het najaar van 2005 duidelijk zal worden op welke locatie definitieve huisvesting van de geneeskundige combinatie
Schiermonnikoog zal plaatsvinden. CGS is erg nieuwsgierig! Over het onderkomen van brandweer en Bezoekerscentrum Nieuwe stijl wordt met geen woord gerept. Bij de toezeggingen is weer uitstel gevraagd tot medio
november. Na jaren wordt het tijd dat er wat betreft het BC knopen worden doorgehakt. CGS zou het toejuichen
als de verschillende partijen zouden komen tot een nauwere samenwerking. CGS denkt dat het verstandig zou
zijn als de gemeente zelf plannen gaat maken voor een brandweergarage. De huidige garage voldoet al jaren niet
meer aan de eisen. Er moet zo snel mogelijk een definitieve oplossing komen voor de huisvesting van de verschillende hulpdiensten. Gemeentehuis. CGS feliciteert het college met de aanbesteding en de gunning. Spreker
stelt voor om op de agenda van de raadsvergaderingen de vorderingen en ontwikkelingen gemeentehuis als vast
agendapunt op te nemen. Zwembad. CGS is ook blij dat de doorstart van het zwembad is gelukt. Spreker denkt
dat er wel heel veel gevraagd wordt van de vrijwilligers als die ook nog moeten zorgdragen voor het maken van
een bedrijfsplan en de exploitatie van de fitnessvoorziening. SES. CGS is erg benieuwd naar het plan voor een
fonds. Het moet niet een te log lichaam worden. Het bedrijfsleven moet er nauw bij betrokken blijven. Jachthaven.
Wordt de planning renovatie en nieuwbouw gehaald? WWB. Het is goed dat 75% van het werkdeel kan worden
overgeheveld naar een volgend jaar; maar dat neemt niet weg dat hier met spoed aan de slag moet worden gegaan. Het verbaast CGS te lezen dat Oostergo in 2005 begonnen is met reïntegratiewerkzaamheden. CGS heeft
al verschillende keren aangedrongen op voortgang van de aanpak van de WWB. Volgens de wethouder was het
wachten op DanDon omdat daar het plan gemaakt moet worden. Daarna zouden de plannen aangeboden worden aan de raad. Nu blijkt, dat Oostergo al gestart is met werkzaamheden. Voor CGS is dit totaal nieuw! Er zal
nog een discussie over de invulling in de raad moeten komen. Zijn er op het eiland geen stichtingen, zoals jachthaven of zwembad, die zelf WWB-ers kunnen aansturen? Kittiwake. CGS hecht er heel veel waarde aan dat dit
gebouw in gebruik blijft bij de stichting Welzijn. Daarvoor heeft CGS twee redenen. De jeugd heeft aangegeven
een sterke voorkeur te hebben voor deze locatie. Een groot deel van de achterban van CGS hecht er verder grote
waarde aan dat deze vroegere kerk in gebruik blijft voor sociaal-culturele doeleinden. Wat is de uitkomst van het
beraad over koop en verbouw van de Kittiwake? Over de door de heer Van der Kolk genoemde startnotitie zegt
hij dat het goed is als de raad eerder betrokken wordt bij discussies over dit soort zaken. Of dat in dit geval ook
moet, valt te betwijfelen vanwege de haast die hier geboden is om te voorkomen, dat het gebouw in de vrije verkoop komt. De heer Van der Kolk zegt dat dit hem sterkt in het argument om wel een discussie te beginnen. Hij
constateert dat CGS al wel een standpunt heeft. Volkshuisvesting. De heer Hagen heeft er grote moeite mee dat
de financiële afwikkeling met CHF nog niet rond is en dat de Raad van Advies nog niet geïnstalleerd is. Ook een
vervolg op het woonplan laat nog steeds op zich wachten. Hoe is de stand van zaken wat betreft de woningzoekenden; welke categorieën woningen zijn nodig? Hij stelt snelle informatie over de uitslag van de enquête en een
analyse van de lijst van woningzoekenden op prijs. Dit kan in de vorm van een startnotitie. CGS is gelukkig met
de ontwikkeling van de woonlasten. Is het saldo van de begroting (nul euro) niet heel erg krap? (Vergeleken bij de
operatie stofkam?).
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De heer Carrette zegt dat OB zich bij de beoordeling van de begroting 2006 heeft beperkt tot de programmabegroting 2006, omdat daar het beleid wordt beschreven dat het college denkt te voeren in het volgende jaar. Hij
heeft wel een paar kanttekeningen bij de aanbiedingsbrief. De realisatie van het gezondheidscentrum was in de
vorige raadsperiode doorgerekend en ingevuld zodat de overhandiging van de sleutel slechts de symbolische afronding hiervan was. Daar waar dit college daadwerkelijk een rol had moeten spelen, de effectuering van de 24uursopvang, heeft zij een te afwachtende houding aangenomen. En ook de realisatie van de peuterspeelzaal was
door het voorbereidende werk van het vorige college niet meer dan een afsluitende handeling. Als onderdeel van
het mobiliteitsplan leverde het inrichten van de parkeerplaatsen een zichtbare en goede bijdrage aan het autoluwe beeld van ons dorp. De herinrichting van het voetpad aan de Langestreek daarentegen is wat OB betreft een
miskleun: te duur en geen merkbaar effect. De evaluatie moet nog komen, maar OB heeft grote twijfel bij het
handhaven door de politie. Betreffende de overdracht van het woningbedrijf: dit had Schiermonnikoog op eigen
kracht moeten oplossen, met behoud van eigen bezit en beheer en begeleiding door derden. Nu is het woningbezit voor een appel en een ei verkocht terwijl een hogere opbrengst een aangename bijdrage had kunnen leveren
aan algemene projecten die ten goede komen aan alle burgers van Schiermonnikoog. Wat de toekomstige ontwikkelingen van het woningbezit betreft zijn we overgeleverd aan de bedrijfspolicy van de CHF. Zwembad: de
hoogte van de gemeentelijke financiële injectie is langzamerhand hoger dan 4 jaar geleden. Toen leidde dat bijna
tot sluiting. De afhankelijkheid van de vele vrijwilligers, wiens werk uitermate gewaardeerd wordt, blijft een loerend gevaar. Bij de privatisering van de jachthaven valt de groter wordende gemeentelijke bijdrage op. Het afnemende dekkingspercentage baart OB grote zorgen voor de toekomst. Bij het invullen van het handhavingsbeleid
kunnen we wat betreft het beleid betreffende de bijgebouwen niet ontkomen aan een negatieve beoordeling door
zowel de bestuursrechter als de Raad van State. Er is dus geen goed werk afgeleverd. De besluiteloosheid betreffende het Bezoekerscentrum Nieuwe stijl duurt nu al 4 jaar en heeft grote gevolgen voor andere projecten, zoals de huisvesting van de hulpverleningsdiensten. De financiële haalbaarheid van het project is naar de mening
van OB voor de realisering afhankelijk van te veel subsidie. De knoop moet op korte termijn worden doorgehakt!
In de aanbiedingsbrief wordt vermeld, dat bestuurders niet over het graf heen moeten willen regeren. Voor een
oppositiepartij als OB is dit een geruststellende mededeling. De begroting kent dan ook weinig of geen nieuw beleid. Dat zal er na de verkiezingen van maart 2006 vanzelf komen. De nieuwgekozen raad wordt echter wel geconfronteerd met een neutraal sluitend begrotingsresultaat. Met andere woorden: er zit buiten de post onvoorzien
(€ 25.000) geen marge ter financiering van mogelijke wijzigingen en investeringen. Dat is lastig. Er zijn wat OB
betreft wel mogelijkheden een beter resultaat voor 2006 te verkrijgen, bijvoorbeeld door verkoop van bouwgrond
en ander onroerend goed. Maar daar zal een toekomstige raad over beslissen. Het meerjarenperspectief biedt
vanaf 2007 een positiever beeld. Met een evenwichtig gemeentelijk beleid waar de drie W’s als basis zullen dienen moeten we de financiën onder controle houden. De beleidsteksten die in de programmabegroting verwerkt
zijn, bevatten veel beschrijvende algemeenheden uit het verleden en voor de nabije toekomst. Omdat daarover
een nieuw samengestelde gemeenteraad zal beslissen vormen ze nu geen aanleiding tot het geven van veel
commentaar. OB wil zich beperken tot het maken van enkele opmerkingen. Strandbewaking. Bij de discussie
over de strandborden heeft het college toegezegd om naar medefinanciers te zoeken. Hoe is de stand van zaken? In de investeringslijst is hiervoor geen bedrag vrijgemaakt. Brandweergarage. Deze investering staat geboekt voor een bedrag van € 176.250,-. Dit bedrag lijkt OB niet voldoende. Verkeersveiligheid. Een meerderheid
van de raad heeft aangegeven een verbindingspad tussen Westerholtlaan en Duinpad een goede oplossing te
vinden voor de veiligheid van vooral de kinderen. Het college heeft voor de aanleg van dit pad geen geld gereserveerd. Betekent dit dat de aanleg van dit pad uitgesteld wordt? Bibliotheekwerk. Dat het stellen van de drie Wvragen bij elke aanvraag van deze nuttige instelling ook moet, blijkt nergens uit. De gemeente subsidieert de bibliotheek al in zeer ruime mate. OB vindt dan ook dat het college minimaal de raad op de hoogte had moeten
stellen van het voornemen om het voordelige saldo uit de jaarrekening 2004 als extra subsidie te geven. Jachthaven. OB vindt dat er op korte termijn overleg moet komen met de watersportvereniging over de mogelijkheid van
uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor eilander schepen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de wens, de
oplossing en de financiering van de oplossing. Het collegebeleid in deze (het gebruik van een deel van de passantenhaven als ligplaats van boten van eigen inwoners) is wat OB betreft kortzichtig. Recreatie. Het college stelt,
dat de noodzaak van een aanpassing van het Meerjarenplan Recreatie op basis van de evaluatie van de visies
van het overlegorgaan Nationaal Park, VVV en SOV getoetst zal worden. Echter: de gemeenteraad is de enige
instantie die uiteindelijk zal moeten besluiten tot het al of niet herzien van dit plan. Formeel is afgesproken om het
plan elke 10 jaar te herzien. Er is geen geld vrijgemaakt voor deze herziening. Hoe is de financiering geregeld?
Welzijnsstichtingen. OB vindt dat het gemeentebestuur in gesprek moet blijven met de Stichting Welzijn Schiermonnikoog om alle alternatieven over de huisvestingsproblemen op een rij te zetten en zo tot de beste oplossing
te komen, ook financieel. Ook hier wordt in de investeringslijst geen rekening mee gehouden. OB is voorstander
van een startnotitie hierover. Volksgezondheid. OB vindt dat in het bijzonder de 24-uursopvang zo snel mogelijk
moet worden gerealiseerd en dat het college meer druk op de verantwoordelijke instanties moet uitoefenen om dit
te bereiken. Afvalproject. Het is te vroeg om nu al een oordeel te vellen. OB kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de regie bij Omrin ligt, en dat de grootste drijfveer een wens tot bezuiniging is. Passende serviceverlening
voor de klant vraagt om flexibiliteit. En dat lijkt in de toekomst minder te worden. Volkshuisvesting. Nu het structuurplan is vastgesteld, moet haast gemaakt worden met de realisering van goede en passende woningbouw. Het
aanwijzen van een eerste locatie is een eerste stap afhankelijk van de keus van de te bouwen woningen. Hierbij

6

5

10

15

20

spelen zowel de belangen van woningzoekenden als ook de financiële belangen van de gemeente een rol. Ook
moet er een door de gemeenteraad gedragen invulling van een toekomstig verkoopbeleid van woningen komen.
Bevordering toerisme. Het toerisme op Schiermonnikoog staat onder druk. De bezoekersaantallen zijn de laatste
jaren gedaald. Oorzaken zijn de economische situatie van ons land en de bijbehorende gedaalde koopkracht van
de mensen, maar ook de instelling dat de gast wel zal blijven komen. Het standpunt – verwoord in het meerjarenplan recreatie – dat er geen actieve werving en reclame mag worden gevoerd eist zijn tol. OB vindt dat gemeente,
VVV en ondernemers gezamenlijk actie moeten voeren. OB vindt dat de vereniging VVV hierin een belangrijke
taak kan vervullen. Hij is dan ook van mening, dat de in 1998 bedongen halvering van de subsidie aan deze vereniging ongedaan moet worden gemaakt en het oude subsidiebedrag als taakstellende bijdrage voor promotionele activiteiten moet worden hersteld. Toeristenbelasting. Al bij de behandeling van de begroting 2004 en de eerste
viermaandelijkse rapportage in dit voorjaar, heeft OB aangedrongen op een naar beneden bijstellen van de opbrengst toeristenbelasting. Het college heeft dit nu eindelijk gedaan. OB stelt voor om een andere methodiek te
gebruiken: om de toeristenbelasting te begroten op basis van een gemiddelde werkelijke opbrengst van de afgelopen 5 jaar. Ook stelt OB voor om jaarlijks een rapportage op te stellen over de besteding van de opbrengst van
de toeristenbelasting. Dit is transparant voor de gasten en eigen burgers. Dekkingspercentages. OB maakt zich
ook nu weer zorgen over de terugloop van sommige dekkingspercentages. Het begrotingsresultaat is krap, terwijl
de kapitaallasten van een aantal investeringen niet zijn meegenomen, zodat de terechte vraag rijst of deze begroting wel voldoet. Het antwoord van het college, waarbij zij zal moeten aangeven welke projecten eventueel naar
een volgend begrotingsjaar, met een rianter resultaat, worden verschoven, zal hierbij uitsluitsel moeten geven.
OB dient een amendement in over de bijdrage aan de VVV.
(Er volgt een korte schorsing)
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Wethouder Wiersema zegt dat lump sum bij het voortgezet onderwijs al is ingevoerd; bij het basisonderwijs zal
dat gebeuren per 1 augustus 2006. De mogelijkheid bestaat dat als lump sum ingevoerd wordt bij het basisonderwijs, de gemeente minder financieel bijspringt. Er zal kritisch naar worden gekeken. De totale geldstroom naar
de beide onderwijssoorten zal niet drastisch veranderen. Bij het voortgezet onderwijs is het zo, dat als de gemeente bijspringt, dit kan leiden tot een korting op het lump-sumbedrag. Bij het basisonderwijs zal de situatie
nauwkeurig in het oog worden gehouden. Het college vindt wel dat de gemeente er iets voor over moet hebben
om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van de onderwijssituatie op het eiland. De huurovereenkomst
met de peuterspeelzaal heeft voor het college niet echt urgentie. Als de lump-sumoperatie is afgerond, moet het
geregeld zijn. Bij de fitnessvoorziening treedt de gemeente op als regisseur. Het idee voor deze voorziening is
ontstaan in samenspraak met de fysiotherapeute, de sportverenigingen en het project breedtesportimpuls. De
mogelijkheid tot realisatie deed zich voor in de oude voorziening van de voetbalclub. Er is overleg met het bestuur
van het zwembad over de vorm van exploitatie. De fitness is in de eerste plaats voor de eigen bevolking, maar
ook voor toeristen. Welzijn. Het wordt als een probleem ervaren dat de accommodaties zo verspreid liggen. Qua
accommodatie zit Schiermonnikoog ruim in zijn jasje. Als jeugdhonk is de Kittiwake een goede locatie. De gemeente is met het bestuur van de stichting in discussie over de verschillende accommodaties. Woonplan. Het is
waar dat het veel tijd heeft gekost, maar het college heeft het gevoel dat het wel heel zorgvuldig is gedaan en dat
er goede keuzes zijn gemaakt. Aan de overdracht van het woningbedrijf is een gedegen onderzoek voorafgegaan. CHF is nu bezig een visie voor Schiermonnikoog te ontwikkelen waarin alle zaken die in het woonplan zijn
opgesomd hun plek krijgen en die leidt tot een verantwoorde besluitvorming. CHF is een betrouwbare instantie
met een goed sociaal woningbeleid: er wordt flink geïnvesteerd met geld van buiten. Voor de oplossing van het
volkshuisvestingsprobleem is het nodig, dat er een strategisch voorraadbeheer is met betaalbare huren. Het college is ervan overtuigd dat dit op deze manier wordt bereikt. De raad zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen bij de bouw van het gemeentehuis. WWB. De 75%-overheveling mag nu elk jaar; er mag
echter niet gestaffeld worden. Over de WWB is verschillende keren gesproken in de raad. Bij dit proces hoort een
reïntegratietraject. DanDon heeft gekozen voor Oostergo. De gemeente Schiermonnikoog gaat hierin mee.
Schiermonnikoog wil ook de niet-bijstandsgerechtigden erbij betrekken (er zijn voorbeelden in Nederland waar dat
gebeurt). Er worden regelmatig pogingen gedaan om dat ook in NO-Friesland op gang te brengen, maar dat is tot
nu toe niet gelukt. Om reïntegratie als gemeente zelf te doen is onmogelijk. Wel kan de gemeente als werkgever,
net als andere eilander werkgevers, daar een rol in kan spelen. Dat de 24-uurszorg nog niet is gerealiseerd, vindt
het college ook nog steeds een groot probleem. Men is bezig met het project Zorg op de Wadden. De financiële
bijdrage voor de exploitatie van het zwembad is € 45.000,-. Dat is veel lager dan het bedrag waarvan in de oude
situatie sprake was. Wel is er een bedrag uitgetrokken voor investeringen. Bibliotheek. Er was een overschot over
het laatste jaar. Dit overschot is terugbetaald aan de gemeente. De bibliotheek had een project waar men cofinanciering voor zocht. Het terugbetaalde overschot is als co-financiering teruggevloeid in de bibliotheek. Financieel-technisch komt dit bedrag uit de pot co-financiering en niet uit de pot bibliotheek. Afvalinzameling. De regie
ligt niet bij Omrin, maar bij de gemeente. Samen met Omrin is het voordeligste systeem gekozen.
Wethouder Dijkstra. Verkeer en vervoer. Wat betreft de logistiek bij de bouwprojecten die op stapel staan zal
zoveel mogelijk afstemming worden nagestreefd. Voor het maximumgewicht van de auto’s zijn er regels. Wat betreft de voetpaden is er duidelijk voor gekozen om niet te veel borden te plaatsen, maar een voorziening te maken
waarop de politie kan handhaven. De twee knelpunten zullen door afvlakking worden opgelost. Langestreek om
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de Noord: er lag een aanvraag van Eneco omdat er volgens Eneco gasleidingen onder woningen, althans een
geplande uitbreiding, lagen. Lekkage van gas was niet denkbeeldig. De gemeente kan die verantwoordelijkheid
niet op zich nemen. De gemeente gaat altijd zorgvuldig om met de aanpak van wegen en riolering. Er is een procedure, een zgn. KLIC-melding, die inhoudt dat als de wegen open gaan er door de gemeente melding wordt gemaakt van de plannen die men heeft met straten en wegen. Op de Langestreek om de Noord wordt een nieuwe
leiding gelegd (er lag geen gasleiding). De KLIC-melding is vorig jaar uitgevoerd, maar er was niemand van het
gemeentebestuur of van Eneco, die op de hoogte was dat die nieuwe gasleiding dit jaar gelegd moest worden.
Eneco heeft laten weten dat nu budget beschikbaar was en men zo spoedig mogelijk wilden beginnen. De gemeente heeft gesteld dat alles weer perfect en conform de oude situatie opgeleverd moet worden. De voorlichting
hoort bij Eneco, zij hebben een briefje rondgestuurd. Van de kant van de gemeente is zorgvuldigheid betracht. De
heer Van der Kolk is van mening, dat de gemeente een blauwe brief had moeten sturen. Er moet een eis gesteld
worden aan de verschillende partijen inzake het KLIC-systeem. De wethouder zegt dat er meer coördinatie moet
komen, maar kan niet uitsluiten dat zo’n situatie nog eens kan voorkomen. Jachthaven. De aanbesteding is begin
oktober opengesteld. De stichting had de bedoeling om voor het volgend seizoen klaar te zijn. Het college heeft
die druk er niet op willen leggen en de afspraak gemaakt dat het werk voor de bouwvak klaar moet zijn. Over
eventuele uitbreiding is er een gesprek met de stichting. Men heeft wel te maken met verschillende richtlijnen. Er
is gekozen voor een ‘spiegelregeling’: als er ruimte is in de jachthaven, kan die gebruikt worden door de watersportvereniging. Als er weinig eilanderboten liggen, kan die ruimte gebruikt worden door passanten.
De voorzitter zegt dat de strandbewaking verbeterd is. APV. De juridisch medewerker zal zich hiermee bezig
houden. Financiën. Schiermonnikoog staat er redelijk gezond bij. De begroting kent weinig risico’s. Het rekeningcourantsaldo is te hoog. Feitelijk had dit op 1 juli al verlaagd moeten zijn: er was een afspraak met CHF dat de
gemeente op die datum een lening van € 5,4 miljoen zou aflossen. Er was ook een afspraak met CHF dat wanneer de rentecomponent landelijk gezien lager werd, dit betekent dat het afkoopbedrag naar CHF groter werd. In
overleg met de holding is bekeken of er een andere constructie mogelijk is die voor beide partijen, en zeker voor
de gemeente, aantrekkelijker is. Bij de achtmaandelijkse rapportage zal hierover nader bericht worden. Wellicht
had er wat kritischer gekeken moeten worden naar het saldo van de rekening-courant. Wel is het zo dat er in het
treasury-statuut in 2001 is afgesproken dat er weinig mogelijkheden zijn om geld weg te zetten. Er zal worden bekeken of er eventueel een aanpassing moet komen, om te voorkomen dat het saldo boven een half miljoen komt.
RWS. Tot de overdracht zijn er goede afspraken inzake calamiteiten. De afspraak is dat als het waterschap hier
komt er personeel op het eiland komt. Bezoekerscentrum. Spreker is het eens met de gesignaleerde problematiek, maar er is op het gebied van BC en brandweergarage nu een éénmalige mogelijkheid en dat maakt het
moeilijk om een beslissing te forceren. De vertraging in het gehele proces heeft o.a. te maken met de taakoverdracht van het Rijk naar het Waterschap en met overdracht van de gebouwen. Er zijn gesprekken met RWS om
tijdelijk gebruik te kunnen maken van hun accommodatie. Ook naar het brandweerpersoneel is het dilemma uitgelegd. Er wordt momenteel geprobeerd om meer ruimte te creëren in de brandweergarage. Het college komt in december 2005 met een voorstel naar de raad. Wellicht niet een definitief voorstel, maar in ieder geval richtinggevend. De heer Carrette vraagt zich af waarom er niets in de begroting staat. De voorzitter zegt dat er natuurlijk
een bijdrage van de gemeente moet komen, maar er is nog veel onduidelijk over de te kiezen vorm (financiële
middelen of door het gebouw in te brengen). Het is nog te onduidelijk om nu middelen te reserveren. Er moet
geen vervuiling in de discussie optreden. Dat de begroting op nul eindigt wil niet zeggen dat er in 2006 niets
nieuws op stapel kan staan; ook dan zullen er weer mee- en tegenvallers zijn. De meevallers zullen worden toegerekend naar de algemene reserve. Als er een meevaller is, zal in de raad besproken worden wat ermee te
doen. Het budgetrecht is een recht waar de raad gebruik van kan maken. De heer Carrette zegt dat het de raad
weinig armslag geeft om wijzigingen aan te brengen in de begroting. De voorzitter zegt dat het goed is als de
fracties meedenken. Over de toeristenbelasting stelt hij dat het moeilijk is om aan te geven hoe de opbrengst precies wordt besteed. Wel is duidelijk, dat het geheel van voorzieningen, die met de opbrengst toeristenbelasting
zijn bekostigd, aanzienlijk is. Als portefeuillehouder zou hij het amendement betreffende de subsidiëring aan de
VVV willen ontraden.
2e termijn
De heer Van der Kolk zegt dat ook SB vindt dat er een unieke kans is inzake het Bezoekerscentrum. Hij is er
niet voor om een tijdpad af te dwingen. Wel is hij het met de heer Carrette eens dat er binnenkort een uitspraak
van de gemeente moet komen over een door de gemeente te stellen bijdrage. Hij plaatst vraagtekens bij de opstelling van CGS inzake de Kittiwake, te weten het innemen van een standpunt zonder de consequenties te kunnen overzien. Hij wacht op een plan van het college, dan kan erover gepraat worden. SB is niet voor het amendement van OB over de VVV.
De heer Hagen zegt dat ook CGS niet voor het amendement is. Er is al samenwerking tussen de genoemde partijen, wel zou die wellicht geïntensiveerd kunnen worden. Hij vindt ook dat er goed gekeken moet worden naar de
verschillende accommodaties, maar het is wel belangrijk dat de Kittiwake bewaard blijft voor het jeugd- en jongerenwerk. Het is een voorlopig standpunt, maar er zijn voldoende cijfers bekend om hierover te kunnen praten. Het
woonplan duurt veel te lang. Graag een beetje schot in de zaak, ook wat de Raad van Advies betreft. Gemeentehuis. Het gaat als het maandelijks op de agenda van de raadsvergadering komt om de vorderingen van de bouw;
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het is niet de bedoeling om op de stoel van de wethouder te gaan zitten. Bezoekerscentrum. Hij benadrukt nogmaals dat vier jaar wel erg lang is: er is geen vooruitgang. De raad moet het initiatief nemen om het in de begroting op te nemen.
De heer Carrette zegt dat het bij het zwembad erom gaat de vinger aan de pols te houden. Voor de borden die
nog geplaatst zouden worden bij een paar strandovergangen is geen bedrag opgenomen in de begroting. Dit
geldt ook voor het verbindingspad tussen Westerholtlaan en Duinpad. Inzake de bibliotheek blijft hij erbij, dat het
college een mededeling aan de raad had moeten doen. Voor de jachthaven had een plan gemaakt moeten worden en dat had dan aan de raad voorgelegd moeten worden. Voor de herziening van het Meerjarenplan Recreatie
had een bedrag moeten worden opgenomen in de begroting. Inzake het amendement over de VVV (puur een initiatief van OB) zegt spreker dat dat niet in stemming hoeft te worden gebracht, gezien de teneur van de opmerkingen daarover. De specifieke vragen aan het college met een financiële achtergrond kunnen wat hem betreft
schriftelijk beantwoord worden.
Wethouder Wiersema zegt over de Kittiwake dat er al een proces in gang gezet is, waaronder overleg met CHF.
Over het woonplan en CHF: het is goed dat de raad het college achter de broek zit, maar dat is mede afhankelijk
van CHF.
Wethouder Dijkstra praat bij de jachthaven liever over verzelfstandiging dan over privatisering. Er is een aanmerkelijke reductie in de gemeentelijke bijdrage; de kosten voor de komende jaren zijn de kapitaallasten van de
investeringen.
De voorzitter zegt dat inzake het Bezoekerscentrum nog gekeken wordt of er nog financiële mogelijkheden liggen en zo ja, waar. Dat het een moeizaam traject is beaamt hij. Over de borden bij een paar strandovergangen
zijn brieven gestuurd naar andere partijen met de vraag om medefinanciering, maar daarop is nog geen antwoord
gekomen. Wanneer het Meerjarenplan in de raad komt en er financiële consequenties aanzitten, kan het zijn dat
er ruimte is in de begroting van 2007.
Besluitvorming.
Alle fracties stemmen voor. De begroting 2006 is vastgesteld.
14. Samenwerking “De Waddeneilanden”.

30
De voorzitter komt hier in november op terug.
15. Begrotingswijzigingen.

35

Er zijn geen begrotingswijzigingen.
16. Vragenuur.
Er zijn twee vragen ingediend door OB.

40
1. Asfaltering Heereweg.
Wethouder Dijkstra zegt dat het technisch nog niet mogelijk is. Er moet eerst een bepaalde olielaag afgesleten
zijn, voordat er een nieuwe deklaag kan worden aangebracht.

45
2. Gasboringen.

50

De voorzitter zegt dat hij in de commissie zit die zich bezighoudt met de verdeling van het Waddengeld. Er is uitdrukkelijk aangegeven dat het wel in de regio besteed moet worden. Men probeert tot een afstemming te komen.
Er zal een uitvoeringsschema gemaakt worden voor de komende vijf jaar. Er is al geld gereserveerd voor de kokkelvisserij. Het is zaak steeds invloed te blijven uitoefenen. De Waddengemeenten spreken met één mond en
hebben de plannen gezamenlijk ingediend. Een garantie kan echter nooit worden afgegeven.
17. Sluiting.
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De voorzitter sluit de vergadering om 18:35 uur.
Vragen van de tribune aan de raadsleden.
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De heer Van Boven zegt dat de plannen voor de jachthaven niet goed op de website van de gemeente staan: de
tekening staat er niet op. De secretaris zegt dat er algemene informatie op staat. Wethouder Dijkstra zegt dat
de informatie in de Dorpsbode heeft gestaan en (hetzelfde stuk) op de website. Ook een tekening is beschikbaar.
De heer Van Boven vindt dat ook mensen van de wal alles moeten kunnen inzien op de website. Wethouder
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Dijkstra stelt dat mensen van de wal wel belangstellenden zijn, maar geen belanghebbenden. De heer Van Boven: Och heden, och heden!
En met de historische woorden ‘och heden, och heden’ wordt de bijeenkomst gesloten!
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2005,

10
, voorzitter.

15
, griffier.
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