Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 27 oktober
2009
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld. Afgesproken wordt dat mw. Van der Meulen de
vergadering zal verlaten bij agendapunt 9, vanwege belangenverstrengeling.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Draaijer geeft een toelichting op de correctie van zijn bezwaarschrift aangaande de
mestvergistingsinstallatie.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2009
Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
N.a.v. een vraag over de stand van zaken Waddenfondsaanvraag voor Duurzame Wadden geeft
wethouder Wiersema aan dat er nog geen nieuws is.
N.a.v. een vraag over de Promende antwoordt de voorzitter dat er eind november een
bewonersbijeenkomst wordt georganiseerd en dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd met de
betrokken partijen.
5. Lijst van ingekomen stukken
Ten aanzien van ingekomen stuk 2 (Planning Raadsvergadering 2010) wordt opgemerkt , dat deze
planning onder voorbehoud moet worden vastgesteld in afwachting van de wensen van de nieuwe
raad.
N.a.v. opmerkingen over ingekomen stuk 5 (bestemmingsplanwijziging Langestreek o/d Noord
19) antwoordt wethouder Wiersema dat een beroep op de leegstandswet in eerste instantie de
voorkeur heeft. Betrokkenen worden hierover binnenkort geïnformeerd. Uitgezocht zal worden of
verruiming van de regels eventueel mogelijk is.
De opmerking van Ons Belang (Schiermonnikoog is niet autovrij, maar autoluw) over ingekomen stuk
9 (Brief elektrisch vervoer) wordt meegenomen in de beantwoording.
N.a.v. opmerkingen over ingekomen stuk 10 (IJshuisje Badweg) antwoordt wethouder Wiersema
dat dit punt zal worden meegenomen in het eerstvolgende overleg met ’t Heer en Feer.
N.a.v. vragen over stuk 13 (Verkoop huurwoningen) te kijken of er iets kan worden gedaan aan de
vraagprijs en de verkoopvoorwaarden, schets wethouder Wiersema de situatie en geeft hij aan de
voorwaarden aan de orde te zullen stellen in een overleg met WoonFriesland. Bij de volgende
vergadering zal het antwoord van het college aan Ons Belang op de LIS worden geplaatst.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema:
- Er zijn twee gesprekken gevoerd met de straatnamencommissie. Deze zaak is hiermee afgedaan.
- Dienstregeling Wagenborg: zo lang de aansluiting met het OV niet is geregeld is zal de drieuursregeling nog niet worden ingevoerd. Mogelijk kan dit wel na 1 december 2010, maar er moeten
ook nog andere punten worden besproken en geregeld.
De heer Carrette:
Maakt van de gelegenheid gebruik te vermelden dat de heer Guus Kok gekozen is tot Havenmeester
van het jaar.
7. Project opwaardering strandovergangen
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot wijziging van de huisvestingsverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Voorstel tot verkoop van het voormalig Groene Kruisgebouw
Mevrouw Van der Meulen verlaat de vergadering.
Er wordt een motie ingediend door de Christelijke groepering Schiermonnikoog en een amendement
door Ons Belang. Na de reactie van wethouder Wiersema en een korte schorsing wordt door beide
partijen samen één motie ingediend die wordt aangenomen met vijf stemmen voor (CGS en OB) en
drie stemmen tegen.
10. Voorstel tot vaststelling van een milieubeleidsprogramma
Mevrouw Van der Meulen keert terug in de vergadering.
De lijst met milieucontroles zal worden geactualiseerd.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
e

11. 2 Tussentijdse rapportage 2009
De voorzitter en wethouder Wiersema gaan in op de gestelde vragen en daar waar nodig worden
de gemaakte opmerkingen meegenomen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Belastingvoorstellen
De systematiek waardebepaling OZB zal in groter verband worden aangekaart. De afvalstoffenheffing
zal worden geëvalueerd en er wordt bekeken of het mogelijk is een globale indicatie te geven van de
besteding van de toeristenbelasting.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. Begroting 2010
De voorzitter en wethouder Wiersema gaan in op de gestelde vragen. Er zal in kaart worden
gebracht welke verzoeken om subsidie van culturele stichtingen en verenigingen niet kunnen worden
gehonoreerd vanwege bezuinigingen. Begin volgend jaar komt er een integraal voorstel over diverse
zaken, die er spelen op onderwijsterrein.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
14. Voorstel tot instemming met een leeftijdsbewust personeelsbeleid
Vanwege tijdgebrek wordt besloten dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering. De
fractie van Schiermonnikoogs Belang zal nog enkele vragen indienen t.a.v. de financiële aspecten
van dit voorstel, zodat hierop tijdens de volgende vergadering kan worden ingegaan.
15 Begrotingswijzingen
Er wordt ingestemd met de begrotingswijzigingen.
16. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken.
17. Vragenuur
Ons Belang stelt vragen n.a.v. enkele krantenberichten:
Bewoning zomerhuisjes: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. de afwezigheid
van wethouder Korendijk.
Trouwen op Schiermonnikoog: de voorzitter geeft aan op welke locaties er mag worden getrouwd
en dat de bevoegdheid om hierover te beslissen in een eerder stadium door de raad is gedelegeerd
aan het college. Op de gevolgen voor de leges zal in een later stadium terug worden gekomen.
Mantelzorgers krijgen respijt: de voorzitter legt uit hoe dit besluit tot respijt tot stand is gekomen.

18. Sluiting
De heer Van Boven maakt een opmerking over de toewijzing van de huurwoningen. Wethouder
Wiersema geeft aan dat hierover waarschijnlijk een stukje zal worden opgenomen in de Dorpsbode.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2009,
, voorzitter

, griffier.

