Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 20
maart 2007.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
Aan de raad is voorafgaande aan de vergadering meegedeeld, dat het agendapunt
“Voorbereidingbesluit bouwplan Willemshof” van de agenda zou worden gehaald, omdat het
advies van de stedebouwkundige over dit plan niet onverdeeld positief is en de architect op de
punten van kritiek (nog) niet afdoende gereageerd heeft. Dit onderwerp wordt pas weer
opgevoerd, wanneer sprake is van een positief advies van de stedebouwkundige en de
begeleidingscommissie Kom. De raad is van mening, dat het college de gevolgde procedure
onvoldoende heeft bewaakt. Het college erkent dat.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2007.
De besluitenlijst wordt vastgesteld, nadat op de veertiende regel van punt 11 op blz. 2 het woord
“hij” wordt gewijzigd in “zij”.
5. Lijst van ingekomen stukken.
De raad spreekt naar aanleiding van punt 18 zijn ontevredenheid richting college uit over de
constatering, dat het amendement op de beleidsregels woonruimteonttrekking met de
Huisvestingswet in strijd blijkt te zijn met de Huisvestingswet.
Er zal geprobeerd worden meer recente besluitenlijsten van collegevergaderingen op de lijst van
ingekomen stukken te plaatsen.
6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
7. Bouwplan Willemshof.
Dit onderwerp is van de agenda gehaald.
8. Kabel Noord: een mooi bezit!
Er wordt unaniem besloten in te stemmen met het advies van de Raad van Commissarissen om
met Kabel Noord als zelfstandig bedrijf verder te gaan.
9a. Beheersverordening (artikel 212 Gemeentewet).
Conform het voorstel wordt unaniem besloten tot vaststelling van de beheersverordening en
daarmee tot het laten vervallen van de oude verordening.
9b. Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet).
Conform het voorstel wordt unaniem besloten tot vaststelling van de controleverordening en
daarmee tot het laten vervallen van de oude verordening.
9c. Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet).
Conform het voorstel wordt unaniem besloten tot vaststelling van de verordening onderzoek
doelmatigheid en doeltreffendheid en daarmee tot het laten vervallen van de oude verordening.
10.

Controleprotocol.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten tot vaststelling van het controleprotocol met dien
verstande, dat waar op blz. 10 “≤ 1%” staat, of ≤ 0,75% gelezen moet worden.

11.

Rioleringsplan.
De raad heeft overwegende bezwaren tegen de aframing met € 100.000,- van de reserve riolering
en toevoeging van dit bedrag aan de reserve wegen. Verder wordt de verhoging van 6,2% +
inflatiecorrectie als te fors beschouwd. Het college zal alternatieve bekostigingsmogelijkheden in

beeld brengen en aangeven, of de afkoppeling hemelwater een vrije keus of een verplichting is.
Dit onderwerp zal in de april- of meivergadering besluitvormend aan de raad worden voorgelegd.
12.

Evaluatie meerjarenplan recreatie.
Alle fracties zijn van mening, dat het evaluatierapport gebaseerd is op onjuiste en onvolledige
gegevens. De betreffende lijsten zullen door de fracties aan het college worden doorgegeven.
Verder is er een breed draagvlak voor de stellingname, dat het gemeentebestuur een duidelijke
visie moet hebben over het toeristisch beleid. Deze visie moeten met de andere betrokken partijen
worden besproken, maar het gemeentebestuur moet op dit terrein een initiërende en
coördinerende rol spelen.
Het college spreekt met de raad af, dat in samenspraak met de VVV en de ondernemers stappen
gezet worden over concretisering van het toeristisch beleid en de daarmee samenhangende
visieontwikkeling. Het resultaat zal aan de raad worden voorgelegd, mogelijk opnieuw in
opiniërende zin.

13.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen.
In principe staat de raad open voor het afstoten van gebouwen om daarmee het onderhoud van
de overblijvende gebouwen te bekostigen. Hierbij moet ad hocbeleid worden voorkomen en moet
gewerkt worden op basis van de bestaande notitie gemeentelijke gebouwen of op een herziening
van die notitie. Er mag niet gekozen worden voor verslechtering van het onderhoudsniveau. Dit
agendapunt wordt voor de volgende vergadering als bespreekstuk besluitvormend aan de raad
voorgelegd.

14.

Notitie subsidieheroverweging.
De raad is van mening, dat in de notitie de jachthaven en voetbalvereniging De Monnik ten
onrechte ontbreken. Ook deze instanties hebben een subsidierelatie met de gemeente. De notitie
zal in die zin worden aangepast. De raad gaat akkoord met een indexering van de subsidie aan de
Stichting Welzijn, maar is van mening, dat dit ook moet kunnen gelden voor andere
subsidieontvangende instanties. Er wordt een suggestie gedaan om een bepaald model te kiezen
voor de verslagen van instanties, waardoor deze verslaglegging vergemakkelijkt wordt en een
onderlinge vergelijking mogelijk wordt.

15.

Begrotingswijzigingen.
De begrotingswijzigingen worden vastgesteld.

16.

Vragenuur.
- De fracties van Ons Belang en Schiermonnikoogs Belang hebben vragen over het zanddepôt
aan de Oosterreeweg. Dit depot is in strijd met de gemeentelijke visie over het gebruik van
openbare ruimten, maar is gebaseerd op praktische overwegingen en financieel voordeel.
- De fractie van Ons Belang vraagt, of de gemeente zeggenschap heeft over de fietsenverhuur op
de veersteiger. Dit is niet het geval, maar de gemeente is bereid een bemiddelende rol te spelen
bij conflicten op dit punt tussen de betrokken partijen.
- Op een vraag van de CGS-fractie wordt meegedeeld, dat er vrijstelling is verleend van de
verplichting BTW te betalen over de kosten van de nieuwgebouwde sportaccommodatie aan het
Duinpad. Dit moet nog wel worden uitgewerkt.
- Op een vraag van de CGS-fractie wordt meegedeeld, dat het de bedoeling is om voor de zomer
de tuin en de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis aan te leggen. Dit wordt als één project
beschouwd.
- De CGS-fractie vraagt tenslotte, of al bekend is, wie de huizen van het plan Oosterreeweg gaat
bouwen. Dit is niet het geval.

17.

Sluiting.
Vragen en opmerkingen vanaf de tribune en beantwoording daarvan.
De heer Kobes merkt op, dat het snoeien van bomen door de gemeente gevaar oplevert.
Wethouder Korendijk antwoordt, dat dit volgens de Arbo-regels gebeurt.

Vastgesteld in de vergadering van 17 april 2007,
, voorzitter
, griffier.

