Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 18 mei
2010
De heer AB (Ons Belang) is niet aanwezig. De overige raadsleden zijn aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De dienstregeling veerdienst (punt 7) wordt besproken nadat het coalitieprogramma (punt 11) aan
de orde is geweest. De agenda wordt verder conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4. a Besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
c Besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van vragen over punt 4 en 12 (informatie van WoonFriesland) antwoordt
wethouder Wiersema dat er in juni een gesprek plaatsvindt met de directie van WoonFriesland. De
informatievoorziening aan de raad zal hierin aan de orde komen.
5. Lijst van ingekomen stukken
De heer Carrette licht de achtergrond van ingekomen stuk 2 (Afschrift brief reactie quickscan) toe.
Naar aanleiding van een opmerking over punt 8 (notulen seniorenconvent) geeft de voorzitter aan
de notitie ‘handen schudden’ beschikbaar te stellen bij de volgende vergadering van het
seniorenconvent.
Naar aanleiding van opmerkingen over punt 9 (begroting 2010 Bezoekerscentrum) geeft de
voorzitter aan dat de begroting van het bezoekerscentrum elk jaar zeer kritisch wordt bekeken. De
algemene stukken zullen voor de raad ter inzage worden gelegd.
6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
7. Dienstregeling veerdienst
(Dit punt is behandeld na punt 12: Coaltitieprogramma 2010-2014)
DS’10 kiest voor scenario A. OB, SB en CGS kiezen voor scenario B. Deze keuze zal worden
ingebracht in het COBS-overleg.
8. Rekening 2009 en verslag van bevindingen accountant
De voorzitter gaat in op de gemaakte opmerkingen en beantwoordt de gestelde vragen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Notitie financieel kader
In het collegeprogramma zal meer duidelijkheid komen over de financiële situatie de komende jaren.
De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de gemeenteraad.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Verordening en voorzitterschap Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
De heer Carrette geeft, als beoogd voorzitter van deze commissie, een toelichting op dit voorstel. Het
nagezonden amendement krijgt instemming en wordt verwerkt in het voorstel en de verordening. In
het seniorenconvent zal een plaatsvervangend voorzitter worden gekozen.
Met inachtname van het ingediende amendement wordt er unaniem conform het voorstel besloten.

11. Coalitieprogramma 2010-2014
De heer Hagen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog) geeft aan waarom er is gekozen voor
een coalitieprogramma i.p.v. een raadsprogramma. Het coalitieprogramma zal taalkundig en mogelijk
op enkele punten ook inhoudelijk worden aangepast. Het college vertaalt het coalitieprogramma in
een collegeprogramma. De heer van der Kolk (Schiermonnikoogs Belang) gaat in op een aantal
gemaakte opmerkingen.
12. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter doet verslag van de stand van zaken rondom de samenwerking.
Bij de ingekomen stukken komt een overzicht van de opbouw van de VAST-organisatie.
13. Vragenuur
Democraten Schiermonnikoog ’10 heeft twee vragen ingediend:
- Op de vraag over de kwaliteitsimpuls strandovergangen antwoordt de voorzitter dat er relatief
weinig meebetaald hoeft te worden aan een project dat veel subsidie oplevert. Niet meedoen zou
bovendien de afspraken met de andere eilanden doorkruisen en in de komende jaren voor kosten
zorgen die de gemeente dan zal moet dragen.
-Op de vraag over het project electrotractie antwoordt wethouder Wiersema dat er een
bijeenkomst met de betreffende eilander bedrijven heeft plaatsgevonden. Conclusie was dat het op dit
moment nog niet rendabel is voor Schiermonnikoog. De verwachting is dat dit in de toekomst wel het
geval zou kunnen zijn. Er loopt wel nog een Waddenfondsaanvraag van een ondernemer voor
elektrisch bagagevervoer.
14. Sluiting
De heer Augusteijn vraagt aandacht voor het aanzien van het dorp en dan met name de regels voor
het parkeren van voertuigen tijdens en na werkzaamheden, permanente bewoning en de ‘holle kies’
aan de Middenstreek en dit te regelen in het collegeprogramma. Daarnaast roept hij op te reageren
op het idee van mw. Jorritsma de provincies op te heffen en de taken door te schuiven naar
gemeenten.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2010,
, voorzitter

, griffier.

