Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 22 januari
2008.
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda.
De 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 18 december 2007.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Op een vraag over punt 4
(zaterdagmiddagafvaart) antwoordt wethouder Wiersema dat er telefonisch en via een brief
contact is gezocht met de directie van Wagenborg over de volstrekt onduidelijke bekendmakingen
van de afvaarten op zaterdag. Het effect hiervan is tot nu toe nog niet zichtbaar. Er zal opnieuw
contact worden opgenomen met Wagenborg.
5. Lijst van ingekomen stukken.
Op een verzoek het bij punt 18 (Besluitenlijsten B&W) genoemde verslag van het COBSoverleg te mogen inzien, antwoordt wethouder Wiersema dat dit verzoek in het eerstvolgende
COBS-overleg wordt besproken.
Bij de brief van punt 11 (Dierenwelzijn Circus) staat dat deze voor kennisgeving kan worden
aangenomen. Er worden in de brief echter wel vragen gesteld. De voorzitter geeft aan dat de brief
beantwoord wordt.
6. Mededelingen.
Voorzitter:
- Informatieavond over de begraafplaats nu en in de toekomst op 13 februari 2008.
- Verzoek om subsidie Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl/De Promenade is door het waddenfonds
ontvankelijk verklaard. Hiermee is een eerste stap tot beoordeling gezet.
7. Aanpassing waarderingsgrondslag openbaar onderwijs.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Evaluatie reclamebeleid.
De fracties Ons Belang en Schiermonnikoogs Belang kunnen zich, met hier en daar een
kanttekening, vinden in het collegevoorstel. De Christelijke Groepering Schiermonnikoog wil de
reclamecommissie in ere houden tot het nieuwe beleid is vastgesteld en dient een motie met die
strekking in.
De voorzitter deelt mee, dat het college het met de inhoud van de motie niet eens is.
De motie wordt in stemming gebracht: Christelijke Groepering Schiermonnikoog (3 personen) is
voor, Ons Belang (3 personen) en Schiermonnikoogs Belang (3 personen) zijn tegen. De motie is
daarmee verworpen.
Het collegevoorstel wordt in stemming gebracht: Ons Belang (3 personen) en Schiermonnikoogs
Belang (3 personen) zijn voor, Christelijke Groepering Schiermonnikoog (3 personen) is tegen. Er
wordt conform het voorstel besloten.
9. Vaststelling belastingtarieven OZB.
De gemiddelde waardestijging van de woningen is hoger uitgevallen dan van te voren werd
ingeschat. Door de tarieven waarop de aanslagen worden berekend naar beneden bij te stellen,
kan de verhoging echter beperkt blijven tot de afgesproken percentages, terwijl de netto opbrengst
voor de gemeente gelijk blijft. De raad zou graag zien dat e.e.a. wordt uitgelegd in de nieuwsbrief.
Het besluit wordt unaniem vastgesteld.
10.

Samenwerking De Waddeneilanden.
Alle eilander gemeenteraden hebben hetzelfde voorstel besproken. Op Vlieland, Terschelling en
Ameland is inmiddels unaniem besloten, op Texel is wel ingestemd, maar niet unaniem. Begin
april komt dit onderwerp (in de vorm van een Plan van Aanpak) weer in de Eilander Raad. Daarna

komt het weer terug bij de gemeenteraden. Het besluit zoals het er nu ligt, wordt unaniem
vastgesteld.
11.

Controleprotocol jaarrekening 2007
Er wordt verzocht om de bestaande regelingen die in 2005 en 2006 zijn vastgesteld, actueel te
maken zodat de raad bij de beoordeling van de jaarcijfers ook over die informatie kan beschikken.
De voorzitter zegt toe dat bekeken zal worden of op korte termijn de echte wijzigingen in de
teksten verwerkt kunnen worden. Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk
geagendeerd.

12.

Wegenplan
De raad is te spreken over het voorliggende voorstel en de daarin geleverde informatie. Er worden
enkele kanttekeningen geplaatst, o.a. bij de achterliggende visie, het financiële plaatje, het gebruik
van en schade aan de wegen en de keuze voor betonwegen. Dit punt wordt bij de volgende
vergadering als hamerstuk geagendeerd.

13.

Restauratie cultuurhistorische voorwerpen
De raad kan zich vinden in het voorstel. Omdat het lastig is om mensen te vinden die een
dergelijke collectie kunnen beoordelen, is besloten slechts één expert te raadplegen. Opgemerkt
wordt nog dat het prettig zou zijn als de aankleding van het gemeentehuis op korte termijn wordt
gerealiseerd omdat het nu wel erg kaal is.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

14.

Eindafrekening project jachthaven
In het voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de eindafrekening en een extra krediet van €
64.774,- beschikbaar te stellen. Hiermee kan de raad het eens zijn. De overige punten die in het
voorstel aan de orde worden gesteld (huurovereenkomst, raamovereenkomst en
erfpachtovereenkomst) worden voor kennisgeving aangenomen. Dit punt wordt bij de volgende
vergadering als hamerstuk geagendeerd.

15.

Vragenuur.
Er zijn door de fractie Christelijke Groepering Schiermonnikoog twee vragen ingediend:
Uitvoeringsplan Hotel de Ville. Wethouder Korendijk geeft aan dat er nog een aantal zaken
spelen rondom dit project. De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid gekregen te kijken of en
waar de horecagelegenheid gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van hun keuze kan dit zo
doorgang vinden of komt het terug naar de raad.
Tuinen en parkeerplaats bij gemeentehuis. Achterkant gemeentehuis: De bomen worden
binnenkort gerooid omdat ze ziek zijn. Daarna kunnen de rijplaten weg en komt er een tijdelijke
verharding. In afwachting van het mobiliteitsplan blijft het nog even een tijdelijke situatie.
Voorkant gemeentehuis: eerste voorstellen zijn niet goedgekeurd. Ook hier is er een relatie met
het mobiliteitsplan en daarnaast met het allureplan. Het college wil voorkomen dat er nu veel geld
wordt uitgegeven aan een ontwerp dat straks misschien niet overeenstemt met voornoemde
plannen.

16.

Sluiting.
Vragen en opmerkingen vanaf de tribune en beantwoording daarvan.
Mevrouw van Boven hoopt dat er ook nog geld is voor enkele sloten waaraan volgens haar nodig
wat gedaan moet worden. De wethouder antwoordt dat dit vooral een zaak van Rijkswaterstaat is.
De heer Kobes vraagt aandacht voor het parkje wat er op dit moment volgens hem niet uit ziet.
De wethouder geeft aan dat hieraan in het voorjaar weer aandacht wordt besteed.

Vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2008,

, voorzitter

, griffier.

