Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 20 april
2010
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en 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
De heer Van Boven spreekt in over het baggeren van de jachthaven.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van een vraag over punt 13 (Vragenuur, WoonFriesland) antwoordt wethouder
Wiersema dat er gekeken zal worden naar een manier, bijv. in de vorm van een mededeling, om de
raad hierover in kennis te stellen.
5. Lijst van ingekomen stukken
Naar aanleiding van vragen over ingekomen stuk 2 (Brief betreffende ‘democratie en
promenadeplannen’) geeft de voorzitter aan, dat het besluitvormingsproces rondom de Promenada
democratisch is verlopen met inspraak voor alle betrokken partijen en dat de plannen voor iedereen
ter inzage hebben gelegen.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 (Besluitenlijsten B&W, verkoop huurwoningen) antwoordt
wethouder Wiersema dat er geen huurwoningen van de eerste lijst zijn verkocht. Er wordt nu
gekeken naar andere mogelijkheden. WoonFriesland organiseert binnenkort een bijeenkomst om de
inwoners te informeren over de te nemen stappen.
De jaarrekening en begroting 2010 bezoekerscentrum zullen bij de ingekomen stukken worden
gelegd.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat de straatnaamborden worden geplaatst inclusief punten en
komma’s. Hieraan ligt geen officieel raadsbesluit ten grondslag, maar dit zal nog worden rechtgezet.
De voorzitter deelt mee dat hij en de heer Th. De Vries van 5 t/m 13 mei een bezoek brengen aan
Saba. Onderwerpen zijn ruimtelijk beleid en veiligheid op Schiermonnikoog.
7. Verkiezing wethouders
De heer Dijkstra (Democraten Schiermonnikoog) en de heer Carrette (Ons Belang) verwoorden de
standpunten van hun partij over de vorming van de coalitie en de voorgedragen wethouders. De heer
Hagen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog) en de heer Van der Kolk (Schiermonnikoogs
Belang) reageren hier namens hun partij op.
Na de tweede termijn wordt er schriftelijk gestemd over de kandidatuur. Het stembureau wordt
gevormd door de heren Groendijk, Dijkstra en AB.
De heer Korendijk wordt als wethouder gekozen met 5 stemmen voor en 4 tegen.
De heer Wiersema wordt als wethouder gekozen met 5 stemmen voor en 4 tegen.
8. Installatie wethouders
De voorzitter neemt de belofte af bij de heer Korendijk en de heer Wiersema.
9. Eenmalige subsidie basisschool 2010
Wethouder Wiersema geeft aan dat er aan de lijst wordt gewerkt en dat deze binnenkort
beschikbaar komt.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Vaststelling BAG-verordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

11. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter doet verslag van de stand van zaken rondom de samenwerking.
12. Vragenuur
Ons Belang heeft twee vragen ingediend:
- Op de vraag om een rapportage over de huidige stand van zaken rondom achterstallig
onderhoud door WoonFriesland antwoordt wethouder Wiersema dat het niet gebruikelijk is dat
WoonFriesland verantwoording aflegt aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog. Er zijn andere
manieren om te controleren of gemaakte afspraken worden nageleefd, bijvoorbeeld via de Raad van
Advies van WoonFriesland. De gemeenteraad wil echter graag inzage in de bestedingen. Wethouder
Wiersema stelt voor eerst met WoonFriesland te overleggen over de informatievoorziening aan de
gemeenteraad.
- op het voorstel van Ons Belang het voetbalveld van de Monnik beschikbaar te stellen voor
risicowedstrijden antwoordt de voorzitter dat hij een brief zal schrijven aan de KNVB om de directie
uit te nodigen een kijkje te komen nemen op het eiland.
13. Sluiting
Op de vraag van de heer Kobes over woningtoewijzing antwoordt wethouder Wiersema dat het niet
mogelijk is iedereen te laten weten waarom zij een bepaalde woning niet toegewezen hebben
gekregen. De lijst met woningen die binnenkort worden toegewezen vanwege verhuizing naar de
nieuwbouw zal t.z.t. in één keer worden vastgesteld.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2010,
, voorzitter

, griffier.

