Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 26 januari
2010
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld. De voorzitter benadrukt dat punt 13 informerend
wordt besproken, niet opiniërend.
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 december 2009
Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op een vraag over punt 5 Lijst van Ingekomen Stukken (Groene Kruisgebouw) antwoordt wethouder
Wiersema dat hij het antwoord meeneemt bij de mededelingen.
5. Lijst van ingekomen stukken
Over ingekomen stuk 2 (Permanente bewoning recreatiewoningen) geeft wethouder Wiersema
aan, dat de raad geïnformeerd zal worden over de ontwikkelingen.
N.a.v. opmerkingen over ingekomen stuk 7 (Ontwerpbegroting Hûs en Hiem) deelt wethouder
Korendijk mee te zullen nagaan of de raad de tariefsverhoging apart moet behandelen. De
tariefstelling zal in de toekomst kritisch worden gevolgd.
N.a.v. opmerkingen over ingekomen stuk 8 (Rapport toekomstopties Kabel Noord) geven de
fracties aan zich te kunnen vinden in het rapport en de beoogde vernieuwingen.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema heeft drie mededelingen:
- Stand van zaken overleg met WoonFriesland (prestatie-afspraken, geen woningen verkocht,
toewijzing vrijkomende woningen)
- Inrichting gemeentehuis:
Achtertuin wordt ingericht op basis van eerder ontwikkeld inrichtingsplan.
Voortuin wordt ingericht m.m.v. ’t Heer en Feer.
Probleem fietsenstalling entree wordt binnenkort opgelost.
- Er komt een onderzoek naar de ‘Brede School’ en de betekenis ervan voor het eiland. Het
onderzoek omvat peuterspeelzaal/dagopvang, lagere school en voortgezet onderwijs.
Wethouder Korendijk heeft twee mededelingen:
- Natuurtoets rondom vergunningverlening baggerproblematiek is positief uitgevallen. LNV is minder
positief maar er wordt nog bekeken hoe de nu ontstane patstelling kan worden doorbroken.
- I.h.k.v. het allureplan worden de straatnaamborden vervangen door een nostalgisch type bord. Een
voorbeeld ligt de volgende vergadering bij de ingekomen stukken.
De voorzitter heeft twee mededelingen:
- Rijkswaterstaat heeft de resterende taken overgedragen aan het waterschap. Er is o.a. afgesproken
dat iemand, die als aanspreekpunt fungeert op het eiland woonachtig blijft.
- De voorzitter zal begin maart samen met de heer Th. de Vries een bezoek brengen aan Saba om
kennis en ervaringen uit te wisselen.
7. Voorstel tot aankoop overslagstation van Omrin
Met de kanttekening dat er een nieuw besluit wordt geformuleerd (zonder de zinsnede ‘2. De
financiële gevolgen van de transactie mee te nemen tijdens de behandeling van het voorstel over de
inrichting van de nieuwe milieustraat‘) wordt er unaniem conform het voorstel besloten.

8. Voorstel tot wijziging van de archiefverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Voorstel inzake procedure herbenoeming burgemeester
De voorzitter verlaat bij dit punt de vergadering. De heer Carrette neemt het voorzitterschap over.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Realisatieplan Egem-i
Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen zal de financiële paragraaf worden uitgebreid en
verduidelijkt.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling brandweer
Er wordt nagegaan hoe uittreding uit de regeling (financieel) is geregeld.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Vragenuur
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over patiëntenvervoer bij extreme
weersomstandigheden antwoordt de voorzitter dat in het uiterste geval de veerboot kan worden
ingezet.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de gladheidbestrijding door de buitendienst
antwoordt wethouder Korendijk dat dit goed gegaan is de afgelopen weken en dat er ook altijd nog
een beroep kan worden gedaan op loonbedrijf Holwerda.
Op de vraag van Ons Belang over de busverbinding in aansluiting op de zaterdagmiddagboot van
13.30/14.30 antwoordt de voorzitter dat nogmaals contact wordt opgenomen met Qbuzz.
Op de vraag van Ons Belang over geruchten rondom de exploitatie van de promenade antwoordt de
voorzitter dat uitgevoerd zal worden, wat de raad heeft besloten. De raad krijgt zicht op de exploitatie
voordat de eerste schep de grond ingaat.
13. Haalbaarheidsstudie verbinding Reeweg-Melle Grietjespad
De heer Boud Geerdes houdt een korte presentatie over het rapport ‘Quickscan wegverbinding
Reeweg-Melle Grietjespad. Vervolgens krijgen raad en publiek gelegenheid tot het stellen van
technische vragen over het rapport.
14. Sluiting
De heer Van Guldener wijst erop dat de Lauwersseewei binnenkort 9 maanden gedeeltelijk dicht
gaat.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2010,
, voorzitter

, griffier.

