Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 21 sept. 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
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 15 juni 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de Lijst van Ingekomen Stukken (punt 8 Jaarrekening en begroting Hûs en Hiem)
antwoordt de voorzitter dat het voor 2009 wordt opgelost door eigen reserves aan te spreken, 2010 en
2011 zullen naar verwachting sluitend zijn. Zo niet dan zoekt Hûs en Hiem zelf naar oplossingen.
Naar aanleiding van punt 7 (1e Turap 2010) antwoordt wethouder Wiersema dat er overleg heeft
plaatsgevonden met de ConeGroup en dat zij binnen enkele weken op papier zetten wat hun plannen
zijn. Verder antwoordt wethouder Korendijk dat er door Omrin wordt gewerkt aan een sticker voor op de
containers.
Naar aanleiding van een vraag over inzichtelijkheid in het fonds ‘overdracht woningen’ antwoordt
wethouder wethouder Wiersema dat WoonFriesland een jaarverslag zal maken en de raad één keer per
jaar zal voorlichten over de stand van zaken. Onderwerpen waarvoor college en raad zelf
verantwoordelijk zijn zullen rechtstreeks vanuit het college aan de raad worden voorgelegd.
Naar aanleiding van punt 14 (Vragenuur/Q-buzz) geeft de voorzitter aan dat hij nagaat of er contact is
geweest met Q-buzz. Dit punt komt tevens aan de orde bij het COBS-overleg van oktober.
Naar aanleiding van de stand van zaken ‘bomen Oosterreeweg’ antwoordt wethouder Korendijk dat
de aangestelde commissie de situatie in kaart heeft gebracht en dat het wachten nu nog is op het rapport
van de bomendeskundige. Bij bekendmaking van de nieuwe kapvergunning zal in de nieuwsbrief ook
worden uitgelegd wat de plannen zijn.
5. Lijst van ingekomen stukken
Over ingekomen stuk 4 (Milieuverslag 2009) antwoordt wethouder Korendijk dat de hoeveelheid
huishoudelijk afval inderdaad is afgenomen. Echte duidelijkheid komt er echter pas als het volledige
boekjaar 2010 is afgesloten.
De mededeling over ingekomen stuk 8 (Correspondentie over coalitieprogramma 2010-2014) wordt
meegenomen.
Op vragen over ingekomen stuk 15 (Zienswijze op conceptprogramma van eisen Waddenveren)
antwoordt wethouder Wiersema dat de mogelijkheid voor bevoorrading van het eiland moet blijven
bestaan.
Over ingekomen stuk 16 (Jaarverslag Milieuadviesdienst 2009) antwoordt de voorzitter dat in het
seniorenconvent bekeken wordt of er een nieuwe afspraak gepland moet worden met de
Milieuadviesdienst.
Over ingekomen stuk 23 (Wijziging beleidsregel onttrekking woonruimte) geeft wethouder Wiersema
aan dat dit punt ter kennisname is opgenomen omdat het hier alleen om herstel van een fout gaat die
inhoudelijk niets verandert aan de beleidsregel.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat de werkzaamheden Vuurtorenpad/Martjeland zijn aanbesteed en
binnenkort van start gaan.
7. Wijziging legesverordening, algemene plaatselijke verordening en bouwverordening i.v.m.
invoering van de WABO
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Vaststelling aanstellingsomvang loco-griffier
Afgesproken wordt dat na een jaar geëvalueerd wordt of de invulling van de functie voor alle partijen naar
wens is verlopen. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Wijziging van de bebouwde kom
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Wijziging van de verordening toelage uitwonende studerenden
Wethouder Wiersema neemt de suggestie om de regeling via de nieuwsbrief onder de aandacht te
brengen van de inwoners mee. Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
11. Verordeningen op basis van de Wet Investeren in Jongeren
Wethouder Wiersema licht de verordening toe en geeft aan dat er op het eiland op dit moment geen
gebruik wordt gemaakt van de regeling. Wel is het goed om op termijn na te gaan hoe deze regeling in
andere gemeenten uitpakt en een inschatting te maken wat Schiermonnikoog op dit gebied kan
verwachten. Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Verkoop en verwerving gronden Badweg
Wethouder Korendijk gaat in op de vragen en opmerkingen en legt uit dat aankoop van het gehele stuk
grond door de gemeente te duur is, ook omdat het natuurgebied betreft waarop geen activiteiten kunnen
worden ontplooid. Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
13. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Oostergo
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen.
Dit punt wordt opnieuw geagendeerd zodra de financiële onderbouwing beschikbaar is.
14. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter doet verslag van de stand van zaken rondom de samenwerking en geeft aan dat in oktober
de begroting van De Waddeneilanden aan de raad wordt voorgelegd.
15. Vragenuur
Er zijn door Ons Belang, de Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Democraten
Schiermonnikoog ’10 vragen ingediend over de dienstregeling veerdienst.
Wethouder Wiersema antwoordt hierop dat de gemeente meespreekt over bepaalde onderwerpen maar
geen zeggenschap heeft in het COBS-overleg. Verder geeft hij aan dat Wagenborg de drieuursdienstregeling nog niet gaat invoeren per 1 december maar de bestaande dienstregeling voortzet tot
eind 2010. In het COBS-overleg van oktober wordt de dienstregeling voor 2011 vastgesteld. In dit overleg
zal het college ook de gang van zaken rondom de invoering van de drie-uursdienstregeling aan de orde
stellen.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over activiteiten voor overlastgevende jongeren
antwoordt wethouder Wiersema dat hierover een gesprek met de St. Welzijn zal plaatsvinden.
Op de vraag van Ons Belang naar het standpunt van de gemeente over de krimp op Schiermonnikoog
antwoordt wethouder Wiersema dat er in de nieuwsbrief een stukje is geplaatst over de mogelijkheden
om de categorie ‘gezinnen met jonge kinderen’ te versterken. De media heeft dit artikel vervolgens
massaal opgepakt. Ons Belang en DS’10 zijn van mening dat eerst de mening van de raad over de
krimp gevraagd had moeten worden alvorens er naar buiten was getreden.
De voorzitter geeft aan dat dit punt verder aan de orde zal komen in de aanbiedingsbrief bij de begroting.
Dan kan er opnieuw over worden gediscusieerd.
Op de vraag van Ons Belang over de consequenties van de uitspraak van de Raad van State in de
zaak Barnhard antwoordt wethouder Korendijk dat hierop binnenkort wordt teruggekomen met een
voorstel.
De voorzitter geeft aan dat er niet zal worden ingegaan op de gemaakte kosten in deze procedure.
Op de vraag van Ons Belang naar recente vervoerscijfers van Wagenborg antwoordt de voorzitter dat
deze t/m juli redelijk overeenkomen met de cijfers van 2009. Voor de maand augustus 2010 zijn de cijfers
nog niet bekend, maar naar verwachting zullen deze lager uitvallen dan in 2009.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over het leerlingenvervoer antwoordt
wethouder Wiersema dat het lastig is een praktische oplossing te vinden omdat er 9 leerlingen zijn met
4-6 verschillende lesroosters. Er zijn inmiddels wel een aantal aanbevelingen gedaan waarmee het
college aan de slag gaat.
16. Sluiting
Op de vraag van de heer Augusteijn naar de voortgang Promenade antwoordt de voorzitter dat deze
opmerking wordt meegenomen.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2010,
, voorzitter
, griffier.

