Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 30 juni
2009
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat wethouder Korendijk afwezig is.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Van Boven stelt de bouwvergunning voor de mestvergistingsinstallatie en de beplanting
rondom enkele boerderijen aan de orde.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2009
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
N.a.v. een vraag over punt 4 Besluitenlijst (reiskosten) antwoordt wethouder Wiersema dat er
ook gekeken zal worden naar de reiskosten van leerlingen die lessen volgen aan andere
onderwijsinstellingen dan het Dockingacollege.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. ingekomen stuk 1 (project ‘Fryslân leeft met water’) wordt gevraagd wat de criteria zijn
voor toekenning van een bijdrage. Wethouder Wiersema antwoordt dat er in dit geval is
afgeweken van de criteria die Schiermonnikoog hanteert omdat de landelijke overheid zich aan dit
project heeft verbonden en de provincie vervolgens om een bijdrage heeft gevraagd.
N.a.v. ingekomen stuk 2 (gespreksverslag Wagenborg) verzoekt Ons Belang de consequenties
die een andere dienstverlening heeft voor (horeca)bedrijven mee te nemen in het overleg.
N.a.v. ingekomen stuk 4 (moties bezuinigingen leefbaarheidsbudgetten) geeft de voorzitter aan
dat er namens het Eilander College een signaal is afgegeven richting Gedeputeerde Staten.
N.a.v. vragen over ingekomen stuk 12 (Jaarrekening Hûs en Hiem) geeft de voorzitter aan dat
het onbekend is of e.e.a. financiële consequenties heeft voor Schiermonnikoog.
N.a.v. ingekomen stuk 16 (Boerderijbeplanting) geeft de voorzitter aan dat het moeilijk is
dergelijke zaken af te dwingen in bestaande situaties. In nieuwe situaties wordt aanleg van
afschermende beplanting wel gestimuleerd.
N.a.v. ingekomen stuk 20 (Jaarverslag politie Fryslân) antwoordt de voorzitter dat de financiering
van de politiezorg een belangrijk aandachtspunt is van de burgemeesters van de Waddeneilanden
en dat hierin gezamenlijk zal worden opgetrokken.
N.a.v. ingekomen stuk 22 (Informatie ConeGroup) vraagt Ons Belang wat de ambities en
toekomstplannen van deze organisatie zijn. Wethouder Wiersema antwoordt dat de ConeGroup
meedenkt over de toekomst van het zwembad en dat er een haalbaarheidsonderzoek zal worden
uitgevoerd naar het plan ‘Elim’.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat het zwaar verkeer door de Middenstreek een knelpunt vormt.
Omdat de mogelijke oplossingen niet haalbaar bleken, is besloten om met degenen die bij het
zwaar verkeer betrokken zijn, afspraken te maken over de tijden waarop de Middenstreek gebruikt
kan worden.
De voorzitter deelt mee dat de APV redactioneel wordt aangepast op het punt van agressieve
honden.
7. Fusieproces basisscholen en opheffing OBS Martha Karst
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2009
Ons Belang dient twee amendementen in.
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Er wordt conform het voorstel besloten met inachtneming van het ingediende amendement
‘overschrijding budget afwateringsproject’.
9. Beslissing op bezwaar weigering projectbesluit gebruik Langestreek om de Noord 30
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Voorstel tot vaststelling van de kadernota
Geconstateerd wordt dat de economische crisis ons nu parten speelt. Binnen de gehele organisatie
moet gekeken worden hoe er met de daardoor ontstane situatie moet worden omgegaan.
Er worden nog nadere afspraken gemaakt over de verdere behandeling van deze kadernota.
11. Voorstel tot vaststelling verordening huisvesting onderwijs
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Vaststelling handhavingsprogramma
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
13. Verkoop voormalig Groene Kruisgebouw met woning
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen en komen terug in de besluitvormende
vergadering.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
14. Begrotingswijziging 13, 15, 16 en 17
Geen opmerkingen.
15 Samenwerking De Waddeneilanden
De heer De Groot doet verslag van de vergadering van Eilander Raad van 25 juni jl.
16. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
17. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 september 2009,
, voorzitter

, griffier.

