Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 17
november 2009
De heer Bakker (CGS) en de heer AB (OB) zijn niet aanwezig. De overige raadsleden zijn 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 15 september 2009
Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Punt 6 (Mededelingen): Er zal geïnventariseerd worden welke bezwaren er leven t.a.v de 3uursdienstregeling om zo een afgewogen advies hierover te kunnen geven aan Wagenborg.
N.a.v. punt 12 (Belastingvoorstellen) wordt over de waardebepaling OZB opgemerkt dat
afgesproken is dat er een keer overlegd wordt met het bureau dat deze inventarisaties verricht (evt. in
de financiële commissie) en dat de voorzitter e.e.a. in groter verband met de Waddeneilanden zal
bespreken. Deze toezegging staat al op de Lijst van Toezeggingen.
N.a.v. punt 13 (Begroting 2010) geeft wethouder Wiersema aan dat eind 2009 een datum genoemd
kan worden, waarop één of meerdere voorstellen op onderwijsterrein aan de raad worden
voorgelegd.
5. Lijst van ingekomen stukken
Ten aanzien van ingekomen stuk 2 (Havenvisie) geeft wethouder Korendijk uitleg over de gang van
zaken rond deze visie die voortkomt uit de Waddenzeegemeenten. De fracties wachten eerst de
notitie over de eigen jachthaven af.
Over Ingekomen stuk 6 (Effecten septembercirculaire) merkt de voorzitter op dat het de bedoeling
was de raad te informeren. Er is echter nog geen duidelijkheid te geven over het hoe en wanneer.
Punt 10 (Reactie besluitvorming Barnhard) komt volgende vergadering opnieuw op de lijst omdat
de reactie van het college dan beschikbaar is.
N.a.v. punt 11 (IJshuisje) wordt besloten dat ‘t Heer en Feer hierin het initiatief kan nemen.
N.a.v. punt 12 (Afschrift bezwaarschrift) geeft wethouder Wiersema aan dat verruiming van de
mogelijkheden ook voor andere gevallen gaat gelden, wat verstrekkende gevolgen kan hebben.
Punt 14 (verkoop huurhuizen) is later aan de lijst toegevoegd. Wethouder Wiersema gaat in op de
diverse opmerkingen en vragen.
6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
7. Voorstel tot weigering van een vrijstelling voor drie recreatiewoningen Philadelphia
Wethouder Korendijk geeft aan zich te beraden of het verstandig is het argument over blootstelling
aan storende activiteiten van het hotel wel of niet op te nemen in de pleitnota.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
9. Voorstel tot instemming met een leeftijdsbewust personeelsbeleid
De voorzitter gaat in op de opmerkingen die worden gemaakt over de kosten van dit traject, het
eventueel uitbesteden van VROM-taken en wat er gebeurt als iemand besluit langer door te werken
of na de opleiding zou vertrekken.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

10. Voorstel tot vaststelling van een verordening langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand
Wethouder Wiersema geeft aan dat er over deze regeling een stukje zal worden opgenomen in de
nieuwsbrief.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
11. Voorstel tot deelname aan de gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Friese Eilanden
De voorzitter gaat in op de gemaakte opmerkingen en suggesties en legt uit hoe de stand van zaken
rondom deelname en de bijdrage van Texel is.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
12. Voorstel tot aanpassing van de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
13. Vragenuur
Er stonden nog twee vragen van Ons Belang open van de vorige vergadering:
Op de vraag over de situatie na 1 januari 2010 en evt. te nemen maatregelen bij permanente
bewoning zomerhuizen geeft Wethouder Korendijk aan dat er in het nieuwe bestemmingsplan
voor een aantal woningen de mogelijkheid bestaat deze permanent te bewonen. De andere gevallen
worden geïnventariseerd en hierop wordt actie ondernomen. Er spelen hierbij twee dingen:
permanente bewoning van recreatiewoningen en recreatief gebruik van permanente woningen.
Gebruik bijgebouw: wethouder Korendijk legt uit welke afspraken er zijn gemaakt t.a.v. het
bijgebouw van Langestreek 30.
Op de vraag van Ons Belang over de bouw van een gebouw voor de KNRM antwoordt wethouder
Korendijk dat hiervoor de gebruikelijke procedure zal worden doorlopen.
Op de vraag van Ons Belang over de informatie bij rampen die onlangs bij het –achteraf– loos alarm
in het Fries gesteld bleek te zijn, antwoordt wethouder Korendijk dat dit al in de evaluatie is
meegenomen.
14. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2009,
, voorzitter

, griffier.

