Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 mei 2011
De heer E.D. de Groot (Ons Belang) is afwezig. De overige raadsleden zijn 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.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2011
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 5 (Lijst van ingekomen stukken, behandeling bezwaarschriften J. van Boven): Ons Belang
geeft aan dat het hierbij niet ging om bezwaarschriften maar om de ingezonden brieven over dit
onderwerp die geen bezwaarschriften/zienswijzen zijn. Deze zouden alsnog op de Lijst van Ingekomen
Stukken moeten worden geplaatst. De voorzitter geeft aan dat dit wordt nagegaan en indien correct,
wordt gecorrigeerd.
Pag. 2, punt 10 Samenwerking VAST Op de vraag of er al meer bekend is over de grens voor gebonden
verkoop en de zin hiervan voor Schiermonnikoog antwoordt wethouder Korendijk dat dit voor ons
minder relevant is en slechts tot 2 á 3 extra vruchteloze aanbiedingen per jaar zal leiden.
Schiermonnikoog is hierin echter solidair met Terschelling en Ameland, waar de lagere grens wel voor
problemen zorgt. De voorzitter geeft aan dat hierover nog een voorstel aan de raad wordt voorgelegd.
5. Verslag van de raadsvergadering van 26 april 2011
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van ingekomen stukken
Op de vraag wat het standpunt van het college is over ingekomen stuk 2 (Motie Verordening
Bijdrageregeling Minima) antwoordt wethouder Wiersema dat het college er niet blij mee is, maar dat
vertegenwoordigers van provincie en gemeenten hierover een akkoord hebben bereikt waaraan alle
partijen zich moeten houden. Voor Schiermonnikoog zal de maatregel waarschijnlijk weinig gevolgen
hebben omdat er voor veel zaken al een eigen oplossing is gekozen en het percentage van 110% al
wordt gehanteerd.
7. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat er een extra container is geplaatst bij Vitamaris omdat hier een
knelpunt was. Het effect hiervan wordt meegenomen in de evaluatie over de ondergrondse
afvalinzameling.
8. Vaststellen van een huisvestingsverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Jaarrekening 2010 en verslag van bevindingen accountant
De voorzitter gaat in op de vragen en opmerkingen en de gevoerde discussie. Wethouder Korendijk
beantwoordt de vragen. Een aantal vragen wordt schriftelijk beantwoord. Wethouder Wiersema geeft
aan dat er drie fouten in de tekst staan:
- De Open Markten staan niet ter discussie
- Er is wel een plek gereserveerd voor het inlaadpunt
- Bij mobiliteit gaat het niet om snelheidsbeperkende maar om attentieverhogende maatregelen.
Daarnaast gaat hij in op de vragen en opmerkingen en geeft aan dat er nog een brief volgt over
WoonFriesland waarin uitleg over de claim van WoonFriesland wordt meegenomen.

Ons Belang zet de vragen die nog schriftelijk moeten worden beantwoord op papier.
De voorzitter brengt het ingediende amendement van Ons Belang over de bestemming van het positieve
rekeningresultaat in stemming. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten, met inachtname van het ingediende amendement.
10. Voorstel tot wijziging van de subsidieverordening
Er ontstaat discussie over het al dan niet mogelijk maken om van de regels af te wijken, de omschrijving
in de verordening van de omvang van de reserve waarover een stichting mag beschikken en of het niet
voldoende is de huidige verordening beter na te leven in plaats van de tekst aan te passen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
11. Voorstel tot wijziging van de verordening Wet Inburgering
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Samenwerking VAST
De voorzitter geeft aan dat de evaluatie van de samenwerking nog even is uitgesteld.
13. Begrotingswijzigingen
De begrotingswijziging wordt vastgesteld.
14. Vragenuur
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang naar het standpunt van het college over het akkoord
tussen gemeenten, provincie en rijk over het verleggen van taken naar gemeenten antwoordt wethouder
Wiersema dat dit standpunt door de VFG verwoord zal worden bij de VNG en dat het nu afwachten is
wat er met dit geluid gebeurt.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog waarom er nog geen rookverbod in de
natuur geldt, antwoordt de voorzitter dat dit kennelijk als gevaarlijk neveneffect heeft dat mensen dan
eerder hun sigaret weggooien als ze controle vermoeden waardoor juist sneller brand kan ontstaan.
Wethouder Wiersema beantwoordt de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog naar
de stand van zaken wat betreft:
- Groene Kruisgebouw: i.a.v. beoordeling van de staat van onderhoud van het woonhuis
- Leerlingenvervoer naar Dokkum: i.a.v. uitsluitsel over het al dan niet doorgaan van de dienstregeling.
- Zwembad: eerst wordt bepaald wat er in het gebied mag op basis van de ruimtelijke ordening- en
natuurregelgeving.
- Mobiliteit: er volgt nog een bespreking met de Cie. Verkeer & Vervoer, waarna verdere uitwerking volgt.
Op de vraag van Ons Belang over het uitblijven van een reactie van het bestuur van de Promenade
antwoordt de voorzitter dat het college in gesprek is met het stichtingsbestuur en dat er nog een extern
advies over de exploitatiecijfers volgt. Hierna wordt de raad daarover ingelicht.
Op de vraag van Ons Belang naar de stand van zaken rondom de dienstregeling van Wagenborg
antwoordt wethouder Wiersema dat het onderzoek onder passagiers is afgerond en dat het college erop
heeft aangedrongen dat Wagenborg op zeer korte termijn uitleg komt geven over wat er met de
dienstregeling gaat gebeuren.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over het aan het oog ontrekken van twee plekken in het
dorp antwoordt wethouder Korendijk dat rondom de papiercontainer aan het Karrepad wat extra
struiken worden geplaatst. Het transformatorhuisje aan de Langestreek moet bereikbaar blijven voor
onderhoud en reparaties maar ook hier zal extra groen worden geplaatst.
12. Sluiting
Op de vraag van Mevrouw Rupert hoe het zit met vergunning voor overschrijding van de
decibelnormering bij optredens antwoordt wethouder Korendijk dat bedrijven deze geluidsnorm 12 keer
per jaar mogen overschrijden.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2011,
, voorzitter
, griffier.

