Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 24 maart
2009
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.
Naar aanleiding van het agendapunt bestemmingsplan geeft de heer De Jong een toelichting over
Langestreek om de Noord 14.
Naar aanleiding van de besluitenlijst van de vorige vergadering geeft de heer Van Boven een
reactie op het baggeren van de jachthaven.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2009
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag van Ons Belang over Punt 5 Lijst van ingekomen Stukken (glascontainer)
antwoordt wethouder Korendijk dat bedrijven hun glas kunnen deponeren in gemeentelijke
glasbakken of in een zelf aan te schaffen glasbak. De fa. Ridder leegt de glasbakken op kosten van
de gemeente.
Punt 12 Mobiliteitsplan Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de bebording bij de
jachthaven en op andere plekken in het dorp antwoordt wethouder Wiersema dat er inmiddels een
inventarisatie heeft plaatsgevonden. Hij zal bij de betreffende ambtenaar informeren wat de
eventuele vervolgstappen zijn.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. ingekomen stuk 3 (Heroriëntatie rekenkamerfunctie) vraagt Ons Belang om een evaluatie
van het rekenkameronderzoek naar de jachthaven. De voorzitter geeft aan dat de Raad om een
dergelijk onderzoek kan verzoeken.
N.a.v. ingekomen stuk 7 (Conceptverslag seniorenconvent) geeft Ons Belang aan dat de keuze
voor een forfaitaire aanslag ook in de toekomst moet blijven bestaan. Dit zal worden meegenomen
bij de behandeling van de verordeningen in sept./okt.
Op de vraag wat Omrin doet met het ontvangen geld voor inzameling van plastic antwoordt
wethouder Korendijk dat er een verrekening plaatsvindt, aangezien gemeenten aandeelhouder
zijn.
6. Mededelingen
De heer Carrette leest namens Ons Belang een verklaring voor over het interne conflict dat is
ontstaan tussen de fractie en haar wethouder. Na reactie van de andere fracties wordt
geconcludeerd dat het een interne kwestie blijft. Ons Belang blijft het raads- en het
collegeprogramma steunen en is van mening, dat wethouder Korendijk zodanig functioneert, dat hij
zijn functie kan blijven vervullen. In die zin houdt de wethouder het vertrouwen van alle fracties.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schiermonnikoog dorp’/Welstandsnota
Alle fracties geven hun visie op het voorliggende voorstel. Er worden 17 amendementen ingediend
die in stemming worden gebracht.
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* Ter vergadering wordt aangegeven dat het aannemen van het amendement bij art. 17a de weg
vrijmaakt voor vergelijkbare gevallen. Er wordt een gewijzigd amendement geformuleerd dat deze
gevallen in een keer behandelt. Dit gewijzigde amendement vervangt de afzonderlijke
amendementen voor art. 17a, 25f, 28a. Stemming:
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Er wordt unaniem conform het voorstel besloten met inachtneming van de ingediende
amendementen.
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de kosten van begeleiding van het
fusieproces basisscholen
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Voorstel tot vaststelling van het beheers- en ontwikkelingsplan
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Voorstel tot straatnaamgeving
De fracties kunnen instemmen met de naam Dúnatterpaid. Wel wordt opgemerkt dat de spelling in
het voorstel niet juist is. Met de naam Corneliskamp wordt niet ingestemd. Verzoek aan de
commissie om met een ander voorstel te komen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.

11. Voorstel betreffende huisnummering
Om de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst open te houden, wordt aangeraden de
nummering hierop nu al aan te passen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
12. Notitie ‘Ontwikkeling onderwijs gemeente Schiermonnikoog’
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

13. Voorstel tot vaststelling van het beleidsverslag 2008
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
14. Voorstel tot aanvulling van de beleidsregels onttrekking woonruimte aan de bestemming tot
bewoning
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
15. Voorstel tot wijziging van de legesverordening
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
16 Samenwerking De Waddeneilanden
Geen opmerkingen
17. Vragenuur
Op de vraag van Ons Belang over de afwatering vanaf de camping en het Eerste Dennenbos geeft
de voorzitter aan dat de gemeente en Natuurmonumenten deze maatregelen hebben genomen
om het water af te voeren en dat deze zo lang als dat nodig is van kracht zullen blijven. De
burgemeester is degene die, na advisering, opdracht hiertoe verstrekt.
Op de vraag van Ons Belang en de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de
stroomstoring geeft de voorzitter aan dat er inmiddels een evaluatiegesprek met Liander heeft
plaatsgevonden.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de afvalinzameling
antwoordt wethouder Korendijk dat het risico m.b.t. veiligheid en kwaliteit van het materiaal bij
Omrin ligt, niet bij de gemeente.
18. Sluiting
De heer Augusteijn vraagt de gemeente stappen te ondernemen richting LNV i.v.m. militaire
vliegtuigen en de vervanging van de F16’s door andere, luidruchtiger, modellen. Daarnaast doet hij
het idee aan de hand de pauzes tijdens de tv-uitzending van de raadsvergadering te benutten voor
enkele commerciële boodschappen.

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2009,
, voorzitter

, griffier.

