Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 23 februari
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 december 2009
Redactioneel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag over punt 5 (Ingekomen Stukken/Ontwerpbegroting Hûs en Hiem) antwoordt
wethouder Korendijk dat de tariefsverhoging niet apart geagendeerd hoeft te worden. De raad kan
wel een zienswijze indienen.
Het aangepaste besluit van punt 7 (aankoop overslagstation Omrin) zal nog op papier worden
gezet.
Op de vraag over punt 6 (mededeling baggerproblematiek) antwoordt wethouder Korendijk dat er
is gesproken met LNV en dat er nog wordt bekeken welke stappen er ondernomen moeten worden en
welke vervolgopties er zijn voor de toekomst.
De suggestie om presentaties als die van punt 13 (Quickscan wegverbinding) voortaan op een
aparte avond te laten plaatsvinden (en niet aansluitend aan een raadsvergadering) wordt
meegenomen.
Op de vraag over de gevolgen van mogelijke uittreding van een bepaalde gemeente uit de
Gemeenschappelijke Regeling Brandweer antwoordt de voorzitter dat dit nog moet worden
nagegaan. Het antwoord volgt schriftelijk in de week na de vergadering.
5. Lijst van ingekomen stukken
Op de vraag over ingekomen stuk 1 (Financieel verslag OBS Martha Karst) geeft wethouder
Wiersema aan, dat de raad hierover geïnformeerd zal worden.
De suggestie om punt 2 (Motie financiële tegemoetkoming juridische kosten) op de agenda van
de Eilander Raad te plaatsen, wordt meegenomen.
N.a.v. de suggestie de nieuwe straatnaamborden in het hele dorp te gebruiken (ingekomen stuk 10)
deelt wethouder Korendijk mee dat besloten is de nostalgische straatnaamborden alleen aan te
brengen binnen het beschermd dorpsgezicht en daar waar de ‘oude’ straatlantaarns staan.
N.a.v. opmerkingen over ingekomen stuk 13 (Reactie n.a.v. presentatie Quickscan
wegverbinding) antwoordt wethouder Wiersema dat uitgegaan is van de huidige situatie en dat er
nog geen zekerheid is over de toekomstige situatie.
N.a.v. opmerkingen over Ingekomen stuk 16 (Suggestie procedure verkoop gemeentelijke
woningen) geeft wethouder Wiersema aan dat het college met een voorstel zal komen dat op de
raadsagenda komt.
N.a.v. opmerkingen over Ingekomen stuk 19 (Reacties op drie-uursdienstregeling) geeft
wethouder Wiersema aan dat dit punt in de vergadering van maart wordt behandeld.
De vragen over het toegevoegde Ingekomen stuk 22 (Beleidsteksten) worden beantwoord.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema heeft twee mededelingen:
- Er wordt in overleg met het Ontmoetingscentrum en de Begrafenisvereniging bekeken of het
mogelijk is de aula een plek te geven in het ontmoetingscentrum
- Er is een rapport verschenen over eventuele verplaatsing van de manage. Er wordt hierover
binnenkort gesproken met een ondernemer.

Wethouder Korendijk heeft twee mededelingen:
- Herstructurering terrein gemeentehuis gaat binnenkort van start.
- Het bomenplan kan handen en voeten krijgen nu de hovenier geslaagd is voor de opleiding
Bomeninspecteur.
7. Realisatieplan Egem-i
De raad heeft inmiddels een financiële aanvulling ontvangen. Het gaat om grote bedragen. Bij de
invoering zal de gemeente zich terughoudend opstellen en niet vooraan gaan lopen. De
ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling brandweer
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
10. Verordening toelage uitwonende studerenden
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
11. Vragenuur
e
Op de vraag van Ons Belang over voorlichting bouwvergunning 1 fase Promenade antwoordt de
voorzitter dat er bij de gemeente en de bibliotheek een document ter inzage wordt gelegd met
diverse stukken en een tekening, zodat iedereen volledig geïnformeerd kan zijn.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over tijdelijk recreatief gebruik van
permanente woningen antwoordt wethouder Wiersema dat er nauwelijks mogelijkheden zijn. Er zal
echter bij een volgende raadsvergadering nog een stuk worden voorgelegd zodat de raad zich
hierover kan uitspreken.

12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2010,
, voorzitter

, griffier.

