Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 21
oktober 2008
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Er wordt niet ingestemd met de behandeling van het toegevoegde agendapunt ‘initiatiefvoorstel
instelling duurzaam energiefonds’. Schiermonnikoogs Belang dient het daarom in voor de
volgende vergadering. De verdere agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2008.
Tekstueel:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Punt 5 (Lijst van Ingekomen Stukken) Op de vraag naar de stand van zaken rondom het
Jaarverslag van Hûs en Hiem (nr. 8 op de lijst) en de invulling van een lokale commissie
antwoordt wethouder Korendijk dat hierover voor het einde van het jaar een notitie wordt
opgesteld.
5. Lijst van ingekomen stukken.
Op de vragen over punt 6 (Duurzaam Energieteam Schiermonnikoog) antwoordt wethouder
Wiersema dat binnen de DE-teams wordt gekeken naar mogelijkheden voor grote projecten op
Schiermonnikoog waarbij ook specifiek naar gemeentelijke gebouwen gekeken kan worden.
De motie, toegezonden door de raad van Terschelling (punt 9 mosselzaadinvanginstallaties) wordt
door alle fracties ondersteund.
6. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
7. Overname gronden van de Dienst der Domeinen
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Verhoging exploitatiebijdrage Stichting De Dúnatter
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Projectplan begraafplaats
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Tweede tussentijdse rapportage.
De inhoud van de rapportage leidt tot een aantal vragen. De beantwoording houdt in:
• Bescherming van de zeewering betekent mogelijk een werkplek op mbo-niveau, maar e.e.a.
moet nog wel worden afgestemd.
• Het is moeilijk met zekerheid vast te stellen of het afvoeren van water van de kwekerij en het
beïnvloeden van het peil in de ijsbaan de oplossing waren tegen de muggen, maar het lijkt wel
geholpen te hebben.
• Het hoofdstuk ‘Kunst en Cultuur’ dient in de toekomst een naam te krijgen die de lading beter
dekt.
• Aanschaf van de ex-brandweerauto was noodzakelijk omdat anders oneigenlijk gebruik zou
moeten worden gemaakt van een brandweervoertuig.
• Het lijkt aannemelijk dat Natuurmonumenten ook in de toekomst het strand zal blijven
ophogen, gezien de positieve ervaringen in 2008.
• Het batig saldo i.v.m. de renovatie van de Heereweg gaat niet naar de algemene reserve
maar naar de reserve ‘wegen’.
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Er staat nog geen nieuwe lichtmast bij Herberg Rijsbergen omdat er gewacht wordt op nog
twee extra lichtmasten voor andere plekken in het dorp.
Bij de sportbegeleiding ontbreekt het met name aan toezichthouders voor het
winterzwemmen.
De notitie mobiliteit volgt tegen het einde van het jaar.
De afspraak met Ameland over werkzaamheden m.b.t. onderwijs is tweeledig: een vast deel
voor onderwijsbeleid en een variabel deel voor scholen (in afwachting van ontwikkelingen in
het onderwijs op het eiland).
Wad in Beweging is een ‘eindig’ project dat wordt afgesloten met het vaststellen van een nota,
waarin het gemeentelijk sportbeleid wordt beschreven. Deze komt t.z.t. in de raad ter
bespreking.
Afname van het aantal uitleningen bij de bibliotheek past in een landelijke trend. Op
Schiermonnikoog probeert men zich ook op andere zaken te richten, zoals de samenwerking
binnen de Promenade.
Het eventueel verplaatsen van de veerdam vergt een veel langer traject dan het
mobiliteitsplan, maar in dit plan wordt wel rekening gehouden met dergelijke ontwikkelingen.

de
De raad besluit unaniem de 2 tussentijdse rapportage 2008 vast te stellen, de meerjarige
consequenties te verwerken in het meerjarenperspectief en de financiële gevolgen voor 2008 te
verwerken in de 26e begrotingswijziging 2008.

11.

Belastingvoorstellen.
De tarieven zijn een uitvloeisel van eerder beleid. In 2010 zal, voor zover mogelijk, geprobeerd
worden een verantwoorde onderbouwing te geven om tot tariefstelling te komen.
De raad besluit unaniem de voorgestelde belastingverordeningen vast te stellen.

12.

Begroting 2008.
In het kader van bespreking van dit onderwerp komen o.a. aan de orde:
• Het investeringbedrag voor de Promenade is boven tafel.
• In de aanloopperiode naar de overdracht van de oude brandweergarage aan de Promenade
zou verhuur ervan mogelijk zijn totdat er daadwerkelijk verbouwd gaat worden.
• Zodra er een pomp nodig is om water af te pompen zal die hierheen komen.
• Het college blijft ervan uitgaan dat de vuurtoren de komende jaren bemensd blijft.
• Er wordt aan de raad een kostenvergelijking tussen de uitvoering van de wegverharding
Reddingsweg in klinkers en in asfalt voorgelegd.
• Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de sociale structuur van Schiermonnikoog.
• Voorlichting over afvalinzameling start binnenkort.
• Het SOV is gevraagd plannen en wensen ivm huisvesting seizoenswerkers in te dienen.
• De suggestie het groenonderhoud van het zwembad door de gemeente te laten doen, zal
besproken worden met Stichting de Dûnatter.
• Met LNV wordt gesproken over het afvoeren van het baggerslip. Uitgangspunt is eenzelfde
vergunning als in 2008.
• Het college wil de plannen van WoonFriesland voor herstructurering van de Riich zien op het
moment dat in 2009 gestart wordt met de bouw van de nieuwbouwwoningen.
• De Inspecteur Boelensschool heeft sinds het laatste bezoek van de inspectie niet langer het
predikaat ‘zwakke school’. Verder wordt op dit moment gewerkt aan samenwerking met het
Dockinga College. Als dit betekent dat leerlingen meer moeten gaan reizen zal bekeken
worden of hiervoor extra voorzieningen nodig zijn.
• De gemeente gaat zelf niet over tot uitbreiding van sportvoorzieningen maar er blijft ruimte
voor particuliere initiatieven rondom sport en welness.
• Er wordt bekeken of er een betere plek is voor de aula.
• De nieuwe adviesstructuur ruimtelijke ordening en de bijbehorende procedure wordt in de
vorm van een notitie aan de raad uiteengezet.
• De notitie ruimtelijke ordening volgt en zal dan met de raad worden besproken.
• Er wordt een notitie aan de raad voorgelegd over de lumpsumregeling basisscholen in relatie
tot de rol van de gemeente.
De raad besluit unaniem de begroting 2008 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen.

13.

Voorstel tot implementatie Basisregistratie adressen en gebouwen/Aanschaf nieuw pakket
Basisregistratie Burgerzaken
De voorzitter geeft aan dat er eind november een bijeenkomst plaatsvindt waarin ook deze
materie aan de orde komt.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

14.

Voorstel benoeming straatnamencommissie.
Aangegeven wordt dat van alle straatnaamborden eens moet worden nagegaan of ze nog
aanwezig zijn. Geopperd wordt om ook het schelpenpad naar de Dûnatter een naam te geven.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

15. Voorstel eindafrekening gemeentehuis en aanvullende maatregelen
Wethouder Wiersema geeft vooraf een toelichting bij het voorstel.
Opmerkingen over de inrichting van de binnenruimte en de sensor bij de toegangsdeur worden
meegenomen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
16.

Samenwerking De Waddeneilanden.
Door de terugtrekking van Texel is er geen begroting voor 2009. In december is er weer een
vergadering van de Eilander Raad, deze keer onder voorzitterschap van de heer J. Visser. Het
plan van aanpak voor samenwerking als Friese Waddeneilanden (V.A.S.T.) is in concept klaar.

17.

Vragenuur.
Op de vraag van Ons Belang wanneer het toegezegde verslag van de bijeenkomst over mobiliteit
beschikbaar komt wordt geantwoord dat dit er aan het eind van het jaar zal zijn.
Op de vragen van Ons Belang over het overleg met Wagenborg antwoordt wethouder Wiersema
dat het toekomstige vervoersconcept en de Esonborg aan de orde komt in het COBS-overleg en
dat ook het college benieuwd is naar deze informatie. Verder geeft hij aan dat Wagenborg werkt
aan een nieuwe website waardoor de informatievoorziening op website en teletekst zou moeten
verbeteren.

18.

Sluiting.
Vragen en opmerkingen vanaf de tribune en beantwoording daarvan.
Op de opmerking van de heer Kobes over de schutting bij de urnenmuur antwoordt de voorzitter
dat de nieuwe urnenmuur zo snel mogelijk wordt geplaatst.

Vastgesteld in de vergadering van 18 november 2008,

, voorzitter

, griffier.

