Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 15
september 2009
De heer Bakker (CGS) en mevrouw Claessens (SB) 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. Twee recent binnengekomen brieven zullen
worden behandeld bij de desbetreffende agendapunten.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2009
Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
N.a.v. een opmerking over punt 5 Lijst van Ingekomen Stukken (boerderijbeplanting) antwoordt
wethouder Korendijk dat dit niet kan worden afgedwongen, maar dat er met goed onderling
overleg misschien wel iets kan worden bereikt. Bij nieuwbouw zou je een opmerking kunnen
toevoegen aan de bouwvergunning. V.w.b. de tuin van het gemeentehuis antwoordt wethouder
Wiersema dat het wachten is op het allureplan en op overleg met WoonFriesland en SOV i.v.m.
mogelijk tijdelijke woonruimte.
N.a.v. een vraag over de dienstregeling Wagenborg antwoordt wethouder Wiersema dat er tot
nu toe niet met ondernemers is gesproken over de consequenties, maar dat dit wel zal gebeuren
als daartoe aanleiding is.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. de opmerkingen over ingekomen stuk 3 (Groenuitvoeringsplan) geeft wethouder
Korendijk aan dat de bij het onderhoud gebruikte machines voldoen aan de geluidsnormen. Verder
komt er nog een bomenplan, waarin ook vervanging van bomen aan de orde komt.
Op een vraag n.a.v. Ingekomen stuk 16 (plek toekomstige Mestvergistingsinstallatie) antwoordt
wethouder Korendijk dat er voor het einde van dit jaar een voorstel aan de raad zal worden
voorgelegd.
Op vragen n.a.v. Ingekomen stuk 17 (Motie bezuinigingen politie) antwoordt de voorzitter dat de
Friese Waddeneilanden hierin samen optrekken.
N.a.v. een vraag over Ingekomen stuk 19 (Aanvraag onttrekkingsvergunning) antwoordt
wethouder Korendijk dat er in dergelijke gevallen wel verhuurd mag worden voor tijdelijke
permanente bewoning, maar niet voor recreatief gebruik. Verder wordt er een lijst aangelegd van
panden die leegstaan. Betrokkenen zullen rechtstreeks worden geïnformeerd over de
mogelijkheden die er zijn voor tijdelijke verhuur.
Op vragen over Ingekomen stuk 25 (Besluitenlijst, voorstel verkoop huurwoningen) antwoordt
wethouder Wiersema dat er nog steeds sprake is van verkoop van 10 woningen en niet van 5
zoals vermeld in de betreffende besluitenlijst.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema:
- Het ministerie heeft laten weten dat het bestuurlijk na-traject voor de Boelensschool beëindigd is
en dat er gekeken wordt naar een wettelijk kader voor de financiering van het onderwijs op de
waddeneilanden.
- De Waddenfondsaanvraag voor duurzame wadden is niet gehonoreerd maar er is inmiddels wel
een vergelijkbare aanvraag ingediend bij de provincie.

7. Voorstel tot straatnaamgeving
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot huisnummering
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Voorstel tot vaststelling verordening huisvesting onderwijs
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Voorstel tot vaststelling van een handhavingsprogramma
Er volgt nog een overzicht over de invulling van de controle van permanente bewoning van
recreatiewoningen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Project opwaardering strandovergangen
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen. In de loop van het proces zijn er nog
aanpassingen nodig. Het bedrag wordt beschouwd als richtinggevend. Bij onder- of overschrijding
wordt dit opnieuw voorgelegd.
Dit punt wordt een volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Voorstel tot wijziging van de huisvestingsverordening
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
13. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken.
14. Vragenuur
Op de vraag van Ons Belang over de wijziging in de plankaart aangaande het
bebouwingsoppervlak van Hotel van der Werff legt wethouder Korendijk uit wat hiervan de reden
is.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over het haalbaarheidsonderzoek
van het plan Elim geeft wethouder Wiersema aan wat de huidige stand van zaken is en hoe dit
traject tot nu toe is verlopen.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de voortgang van het project de Promenade legt
de voorzitter eerst uit wat zijn positie hierin is en doet vervolgens uitvoerig verslag van de stand
van zaken.
Naar aanleiding van de discussie die ontstaat over de vraag van Schiermonnikoogs Belang over
het ijshuisje geeft wethouder Korendijk dat de raad de informatie over hoe om te gaan met
gemeentelijke monumenten, zal ontvangen.

15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2009,
, voorzitter

, griffier.

