Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 26 juni
2007.
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De fractievoorzitters geven aan het jammer te vinden dat beide wethouders vanavond niet
aanwezig zijn. Zij hadden dit graag al tijdens de vergadering van het seniorenconvent geweten
zodat hiermee rekening gehouden had kunnen worden bij het samenstellen van de agenda.
2. Vaststelling agenda
De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd: punt 12 (rekening 2006) wordt behandeld bij
agendapunt 10 en punt 10 (notitie financieel kader) bij agendapunt 12.
Bij de behandeling van de agendapunten 10, 11 en 12 zal de heer Carrette de functie van
voorzitter op zich nemen zodat de heer Swart deze punten als portefeuillehouder kan bespreken.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 15 mei 2007.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Lijst van ingekomen stukken.
Punt 1 (Subsidieaanvraag uitgave boek over maritieme geschiedenis van
Schiermonnikoog): Tot nu toe was de subsidieverstrekking aan ’t Heer en Feer ad hoc. Streven
is hierin in de toekomst meer structuur aan te brengen. Hierover worden afspraken gemaakt met
de vereniging.
Punt 14 (Motie inzake overmatig alcoholgebruik jeugd): In onze gemeente vind 1 à 2 keer per
jaar een overleg plaats met de plaatselijke horeca waarin ook gewezen wordt op eenieders
verantwoordelijkheid in deze.
Punt 18 (Notitie onttrekking woonruimte): Eerder is aangegeven dat volgens de
huisvestingswet 0-20% ontheffingsvrij zou zijn. In deze notie staat nog steeds 0-25%. Dit zal
worden nagegaan. Dat wat in de huisvestingswet staat, zal worden overgenomen.
Punt 19 (Vrijstellingsprocedure art. 19 WRO bouwplan accomodatie
hulpverleningsdiensten):
De suggesties van de bewoners zullen ter harte worden genomen. Bij een aanbestedingsbedrag
dat boven € 800.000,00 ligt, komt B&W terug bij de raad.
De overige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Mededelingen.
De voorzitter meldt namens wethouder Wiersema dat er over de verkoop van de grond aan de
Oosterreeweg in principe een overeenkomst is met CHF.
7. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor een oefenveld aan het
Duinpad
De raad heeft nog steeds geen kennis kunnen nemen van de inhoud van het genoemde rapport.
Dit zal met de wethouder worden opgenomen. Daarnaast had de raad het op prijs gesteld als het
stuk (waarin het woord oefenterrein was veranderd in recreatieterrein) wel was meegestuurd.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.
8. Voorstel tot vaststelling discussienota bestemmingsplan Dorp
De raad zou graag zien dat de opmerkingen die tijdens deze raadsvergadering worden gemaakt,
meegenomen worden in het nieuwe stuk. Er zijn nog veel vragen en punten waarover nader
gediscussieerd moet kunnen worden. De verwachting was dat dit vanavond in het bijzijn van de
portefeuillehouder had kunnen gebeuren.
De voorzitter geeft aan dat het stedenbouwkundig bureau een woordelijk verslag van deze
discussie zal ontvangen. Ook de antwoorden op de vragen zullen worden meegestuurd. Over de

nota geeft de voorzitter aan dat het raadsprogramma en het structuurplan leidend zijn geweest en
dat er keuzes zijn gemaakt binnen de kaders die de raad heeft gesteld.
Onder voorwaarde dat de opmerkingen van deze raadsvergadering worden meegenomen wordt
er ingestemd met het voorstel.
9. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit Karrepad en omstreken
Ons Belang is het niet eens met het gebied omdat dit te ruim is genomen en kan daarom niet
akkoord gaan met dit voorstel. Schiermonnikoogs Belang vindt het beter eerst een ruim gebied
te nemen en dit later eventueel in te krimpen dan andersom. Ook de Christelijke Groepering
Schiermonnikoog gaat akkoord met het gebied. Beleidsmedewerker VROM, de heer de Vries,
zit in het publiek en krijgt de gelegenheid enige uitleg te geven omtrent de werkingsduur van een
voorbereidingsbesluit en de (on)mogelijkheden ervan.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen voor (de fracties
Schiermonnikoogs belang en Christelijke Groepering Schiermonnikoog) en 3 stemmen tegen
(fractie Ons Belang).
10. Rekening 2006 (was agendapunt 12).
De heer Carrette neemt het voorzitterschap over.
De vragen van de raadsleden worden beantwoord door burgemeester Swart. Informatie over het
bomen- en groenplan en de garantstelling voor Nijestee volgt. Verder zal de wethouder in de
eerstvolgende vergadering een toelichting geven over de stand van zaken m.b.t. de
afvalinzameling.
Over het burgerjaarverslag wordt geconcludeerd dat de stukjes van burgemeester Swart in de
Dorpsbode ook een vorm van burgerjaarverslag zijn. Zeker als ze worden aangevuld met een
stukje over dienstverlening en jaarverslag.
Burgemeester Swart geeft aan dat het college inzake de voorziening Dubieuze debiteuren
inderdaad wellicht iets anders had moeten handelen.
Er wordt unaniem ingestemd met de rekening 2006.
e

11. 1 tussentijdse rapportage 2007.
Gezien de tijd worden alleen de financiële vragen tijdens deze vergadering beantwoord. De
beleidsvragen worden verzameld zodat de portefeuillehouders hierop in een later stadium kunnen
terugkomen.
Er wordt unaniem ingestemd met de 1e tussentijdse rapportage.
12. Notitie financieel kader 2008-2012 (was agendapunt 10).
De voorzitter merkt op dat het college niet ‘nog steeds’ maar ‘zondermeer’ vertrouwen heeft in de
toekomst. Verder geeft hij aan dat over de begraafplaats nog een apart voorstel volgt. De
onderhoudsplannen zullen worden verwerkt.
Er wordt unaniem ingestemd met de notitie financieel kader 2008-2012.
13. Voorstel tot deelname aan duurzame energieteams op de Waddeneilanden en het
beschikbaar stellen van een krediet daarvoor Begrotingswijzigingen.
Over de einddatum kan in de toekomst nog gesproken worden. En er zal gekeken worden of er
mogelijkheden zijn om al duurzaam te bouwen bij het plan voor de Oosterreeweg.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
e
14. Voorstel tot vaststelling van de 12 serie wijzigingen bouwverordening.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

15. Voorstel tot wijziging van de legesverordening.\
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
16. Samenwerking De Waddeneilanden.
Er zijn geen mededelingen
17. Begrotingswijzigingen.
Er zijn geen begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd.

18. Vragenuur.
De Christelijke Groepering en Ons Belang hebben een vraag gesteld over de situatie rondom
de Thuiszorg. De voorzitter antwoordt dat de dienstverlening op het eiland nog hetzelfde is als
voor het persbericht. De contacten met de Thuiszorg zijn heel goed. Het college blijft alert en zal
de raad informeren. Het college beraadt zich nog op de wijze van berichtgeving om de onrust bij
de bevolking weg te nemen.

Ons Belang heeft een vraag gesteld over de beplanting voor het nieuwe politiebureau. Deze
beplanting blijkt inmiddels te zijn verwijderd.
Schiermonnikoogs Belang heeft een vraag gesteld over de lichtmasten bij de Jachthaven. De
voorzitter geeft aan dat deze geplaatst zijn door de Stichting Jachthaven en ook onder het beheer
van de stichting vallen. Op de vraag hoe ver de bevoegdheden van de Stichting reiken en wat ze
allemaal in eigen beheer mogen doen antwoordt de voorzitter dat de raad hierover een
schriftelijke reactie zal ontvangen.
19. Sluiting.
Vragen en opmerkingen vanaf de tribune en beantwoording daarvan.
De heer Kobes vraagt of de openbare toiletten ook echt weer schoon worden.
De voorzitter antwoordt dat die weer schoon worden.

Vastgesteld in de vergadering van 14 augustus 2007,

, voorzitter

, griffier.

