Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 15 mei
2007.
Mevrouw Van der Meulen (CGS) is niet aanwezig. De overige raadsleden zijn aanwezig.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd in die zin, dat het agendapunt “Voorbereidingsbesluit Karrepad en
omstreken” wordt verplaatst van het besluitvormende deel naar het opiniërende deel.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2007.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 5 (Lijst van Ingekomen Stukken) deelt de voorzitter mee, dat binnen het
Overlegorgaan Nationaal Park is afgesproken, dat wanneer overwogen wordt niet in te stemmen
met activiteiten in het Nationaal Park Schiermonnikoog, hierover met de gemeente zal worden
overlegd.
5. Lijst van ingekomen stukken.
Naar aanleiding van punt 1 (managementrapportage Soza Dandon) wordt meegedeeld, dat
uitgezocht zal worden, waardoor de stijging van de uitgaven voor voorzieningen voor
gehandicapten is ontstaan.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
7. Voorstel tot instemming met mandatering van de GGD Fryslân voor de
vergunningverlening tatoeages en piercings.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten betreffende realisering van sport- en
speelvoorzieningen aan de noordkant van het dorp.
Uit de gedachtewisseling blijkt, dat zowel de raad als het college het belangrijk vinden, dat
verblijfsaccommodatie ten dienste moet staan van de exploitatie van het geheel en dat naast
sportvoorzieningen ook de realisatie van speelvoorzieningen gewenst is. Dit zal uitdrukkelijk in de
uitgangspunten worden opgenomen. Het college zal onderzoeken, of de grond, waarop dergelijke
voorzieningen worden gerealiseerd, eigendom van de gemeente is.
9. Voorstel betreffende huisvesting hulpdiensten/bezoekerscentrum nieuwe stijl “De
Promenade”.
De heer Carrette treedt tijdens de behandeling van dit agendapunt op als voorzitter.
De fractie CGS is van mening, dat het plan te veel omvattend is en dient een amendement in om
niet in te stemmen met het inbrengen van de brandweergarage in het plan, de bestaande
brandweergarage te verbouwen en een plan te maken voor een ambulance/GHOR-garage aan de
Oosterreeweg. De fracties OB en SB stemmen tegen en de twee aanwezige leden van de CGSfractie stemmen voor dit amendement. Dit amendement is daarmee verworpen.
De fractie OB dient een amendement in, waarin aan het besluit de voorwaarde wordt toegevoegd,
dat het plan volledig wordt gerealiseerd en dat de subsidieverstrekking aan de deelnemende
instanties en de exploitatiebijdrage gelijk moet blijven. De fractie OB eb SB stemmen voor dit
amendement en de fractie CGS stemt tegen. Dit amendement is daarmee aangenomen.
Het voorstel van het college wordt gesteund door de fracties OB en SB. De twee aanwezige leden
van de CGS-fractie stemmen tegen dit voorstel. Het voorstel wordt daarmee aangenomen.
10.

Voorstel tot vaststelling van een “Verordening Wet Inburgering”.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

11.

Voorstel tot vaststelling van een rioleringsplan.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

12.

Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit Karrepad en omgeving.
Er wordt afgesproken, dat de vraag of er wettelijke bepalingen zijn over de geldigheidsduur van
een voorbereidingsbesluit bij de besluitvormende behandeling in juni beantwoord zal worden.
Voor de volgende vergadering zal dit onderwerp als bespreekstuk worden geagendeerd.

13.

Voorstel tot vaststelling van een verordening op de rekenkamercommissie.
Voor de volgende vergadering zal dit onderwerp als hamerstuk worden geagendeerd. Er wordt
meegedeeld, dat de commissie de gang van zaken rondom de jachthaven gekozen heeft als
eerste te onderzoeken onderwerp.

14.

Samenwerking De Waddeneilanden.
Over dit onderwerp worden geen vragen gesteld of mededelingen gedaan.

15.

Begrotingswijzigingen.
Er zijn geen begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd.

16.

Vragenuur.
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

17.

Sluiting.
Vragen en opmerkingen vanaf de tribune en beantwoording daarvan.
De heer Kobes vraagt aandacht voor de staat van onderhoud van de kinderboerderij en de
eendenvijver. Hij biedt voor dit onderhoud zijn diensten aan.
Wethouder Korendijk nodigt uit concrete gebreken te melden, die dan door de buitendienst of
door een aannemer zullen worden hersteld.

Vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2007,

, voorzitter

, griffier.

