Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 15 juni
2010
De heer Van der Kolk (Schiermonnikoogs Belang) is niet aanwezig. De overige raadsleden zijn
aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Stuk 1 van de Lijst van ingekomen stukken wordt behandeld tijdens het vragenuur. De agenda wordt
verder conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in over de Promenade en de jachthaven.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 7 (Dienstregeling Wagenborg) wordt geconstateerd dat de keuze voor
scenario B niet in het COBS wordt ingebracht maar wordt doorgegeven aan de firma Wagenborg.
5. Lijst van ingekomen stukken
Over ingekomen stuk 2 (Antwoord aan J. Steensma) wordt opgemerkt dat ‘de heer’ in de aanhef
‘mevrouw’ moet zijn.
Naar aanleiding van vragen over ingekomen stuk 3 (Notitie renovatie vuurtorenpad) antwoordt
wethouder Korendijk dat er niet alleen is gekeken naar geplande werkzaamheden maar ook naar de
toestand van de riolering. Uitstel van werkzaamheden levert geen besparing op omdat dit het
volgende jaar tot hogere kosten zal leiden.
Op de vraag welke risico's er voor de gemeente verbonden zijn aan het tekort van Hûs en Hiem (stuk
8 Jaarrekening en begroting) antwoordt de voorzitter dat hij hierop schriftelijk zal terugkomen.
Naar aanleiding van vragen over ingekomen stuk 16 (Jaarverslag lokale welstandscommissie)
antwoordt wethouder Korendijk dat er nog een voorlichting door Hûs en Hiem volgt en dat er
nogmaals kritisch zal worden gekeken naar wat er is gedaan met de conclusies en aanbevelingen.
Naar aanleiding van vragen over ingekomen stuk 22 (Programma van Eisen veerdiensten)
antwoordt de voorzitter dat hierover veel contact is geweest in VAST-verband en dat de
sluitingsdatum inmiddels is verschoven naar 1 juli. Afgesproken wordt dat de raad de conceptreactie
van B&W ontvangt en hierop nog kan reageren.
6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
7. 1e tussentijdse rapportage 2010
De voorzitter en wethouder Korendijk gaan in op de vragen en opmerkingen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Samenstelling van commissies en vertegenwoordiging in diverse bovengemeentelijke
instanties
Opgemerkt wordt dat niet in alle commissies alle vier de partijen zitting hebben. E.e.a. is besproken in
het seniorenconvent. De commissie Ruimtelijke Ordening moet zijn: Ruimtelijke Ontwikkeling. De
namen van de portefeuillehouders worden nog aan de lijst toegevoegd waarna deze op de lijst van
ingekomen stukken zal worden geplaatst.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Bestemmingsplanprocedure De Promenade
Naar aanleiding van de discussie over dit punt benadrukt de voorzitter dat eenieder het recht heeft
bezwaren in te dienen maar dat eenieder ook het recht heeft dit niet te doen. Kosten van
bezwarenprocedures worden niet vooraf doorgerekend maar komen altijd ten laste van de algemene

reserve. Afgesproken wordt dat het exploitatie-overzicht vertrouwelijk ter inzage komt te liggen zodra
dit beschikbaar is.
Het voorstel wordt aangenomen met 7 stemmen voor (CGS, SB, OB) en 1 stem tegen (DS 10).
10. Oprichten plan voor de herinrichting jachthaven Schiermonnikoog, beheer/ en
onderhoudsplan, oplossingen t.a.v- de baggerproblematiek en inrichtingsplan jachthaven
Wethouder Korendijk geeft aan dat de offerte voor het einde van het jaar uitgewerkt moet zijn.
Besloten wordt dit punt tijdens deze vergadering direct besluitvormend te behandelen. Aan lid 2 van
het besluit wordt toegevoegd: en ten laste te brengen van de algemene reserve.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Voorstel invoering omgevingsvergunning (Wabo)
Afgesproken wordt dat de tekst nog eens goed wordt nagelopen en waar nodig aangepast (o.a.
jaartallen en ontbrekende zinsdelen). De burgers zullen goed geïnformeerd worden over het
vergunningsvrij bouwen.
Besloten wordt dit punt tijdens deze vergadering direct besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Begrotingswijzigingen
Geen opmerkingen.
13. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter doet verslag van de stand van zaken rondom de samenwerking. Onderwerpen die
momenteel spelen zijn: het erfpachtdossier, gemeentelijke financiën en onderwijs.
14. Vragenuur
Democraten Schiermonnikoog ’10 heeft een vraag ingediend over de voorgenomen bomenkap
aan de Oosterreeweg. Beantwoording van deze vraag wordt gecombineerd met de behandeling van
stuk 1 van de Lijst van ingekomen stukken (boomkapadvies).
Wethouder Korendijk gaat in op de vragen en opmerkingen en legt uit wat er is gebeurd en wat de
huidige stand van zaken is. Uiteindelijk stelt de voorzitter voor een kleine commissie aan te wijzen,
bestaande uit een vertegenwoordiger van elke partij, de wethouder en de betreffende ambtenaar, die
de situatie ter plaatse zal beoordelen en zal bepalen welke bomen weg moeten en welke kunnen
blijven staan. In september wordt dit punt opnieuw besproken.
Op de vraag van Ons Belang over de beschadigde bermen antwoordt wethouder Korendijk dat de
gemeente de herstelwerkzaamheden zal uitvoeren en dat de rekening naar het bekabelingsbedrijf
wordt gestuurd.
Het college zal de vraag van Ons Belang over de aansluiting van de busdienst naar Groningen op de
boot van 11.30-12.30 en 15.30-16.30 aankaarten bij vervoersbedrijf Q-buzz.
Naar aanleiding van de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over het beleid
van de gemeente Dongeradeel inzake sociale zaken antwoordt de voorzitter dat ook het college niet
op de hoogte was en zich van dit beleid distantieert. Inmiddels hebben de gemeenten Dantumadeel
en Dongeradeel dit ook gedaan.
15. Sluiting
Op de vragen van mevrouw Van Boven wordt geantwoord dat a) het plastic uit het afval gehaald
wordt door Omrin in Oudehaske, b) oude kleding nog steeds kan worden opgehaald door
medewerkers van de firma de Zwart en c) dat er nul zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis
staan.
Op de vraag van de heer Van Boven wordt geantwoord dat de procedure rondom kapvergunning
voor dit moment wordt stopgezet in afwachting van het oordeel van de ingestelde commissie.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Daarna vraagt hij aandacht voor het feit
dat het vanavond de laatste keer was dat de heer Henk Boersma voor koffie, thee, drankjes en
hapjes heeft gezorgd. Hij bedankt de heer Boersma voor zijn inzet al die jaren en overhandigt hem
een bos bloemen.

Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2010,
, voorzitter

, griffier.

