Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
22 maart 2011
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
* De heer P. van Huffelen uit, mede namens dhr. H. Scheepstra, zijn bezwaren tegen het ondergrondse
deel van de bouw van de Promenade en de effecten hiervan op de omgeving.
* De heer J. van Boven uit zijn bezwaren tegen de bouw van de Promenade en nodigt de burgemeester
uit zijn schip ‘De Promenade’ te water te laten.
* De heer G. van Langen gaat in op de vragen en opmerkingen die er waren naar aanleiding van het door
de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling behandelde verzoek om een pre-advies voor de bouw van een
strandpaviljoen.
* De heer W. Elzinga uit, namens een groep forensen, zijn bezwaren tegen de drie-uursdienstregeling en
de impact hiervan op het leven op het eiland.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2011
Redactioneel:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 4 (Besluitenlijst 22 januari 2011): Het afgeboekte bedrag ad € 10.000,- in de rekening 2008
van het Bezoekerscentrum zal niet meer terugkomen.
Pag. 2 punt 13 (Vragenuur, toetsing van inkomens bij woningtoewijzing) Dit is aangekaart bij
WoonFriesland. Er is voor Schiermonnikoog geen reden tot zorg. Bij de schriftelijke beantwoording van
de vragen die door de raad zijn gesteld aan WoonFriesland zal ook een nadere toelichting op dit punt
worden gegeven.
5. Lijst van ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 1 (Notitie complex basisschool) antwoordt wethouder Wiersema dat
het idee van de Brede School nader wordt uitgewerkt, incl. wie de mogelijke gebruikers van het gebouw
kunnen zijn en hoe dit financieel wordt vormgegeven.
Naar aanleiding van de discussie over ingekomen stuk 3 (Notitie huisstijl) wordt besloten dat een
werkgroep hiernaar zal gaan kijken.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 5 (Briefwisseling over mobiliteitsplan) wordt door Ons Belang een
motie ingediend om de maatregel tot het aanleggen van een verbindingsweg tussen Heereweg en
westkant dorp te schrappen uit het mobiliteitsplan. De motie wordt verworpen met 5 stemmen tegen en 4
stemmen voor.
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 6 (brief SWS Open Markten) legt wethouder
Wiersema uit dat dit misverstand is ontstaan na een gesprek met de Stichting en geeft hij aan blij te zijn
dat de Open Markten ook in 2011 door zullen gaan. Het verslag van het betreffende gesprek wordt
toegezonden.
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen over ingekomen stukken 7 en 8 (Drie-uurs
dienstregeling) geeft wethouder Wiersema aan dat alle argumenten en zienswijzen nogmaals worden
besproken en gewogen.
Naar aanleiding van de discussie over ingekomen stuk 10 (Stukken vergadering overlegorgaan) wordt
besloten de vergadering van de klankbordgroep eerder te laten plaatsvinden, zodat de raad in haar
vergadering van 19 april hierover van gedachten kan wisselen en nog tijdig een zienswijze kan indienen.
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 13 (Eindrapport Breedtesportproject) antwoordt
wethouder Wiersema dat er wel tijd en geld beschikbaar moet zijn om de aanbevelingen uit te voeren.
Wanneer, zoals de bedoeling is, de combinatiefunctionaris onderwijs, cultuur en sport in dienst is, kan de
ambitie op het terrein van de worden opgeschroefd.

Naar aanleiding van de vragen over agendapunt 14 (Kernafvalopslag) antwoordt wethouder Wiersema
dat dit gezamenlijk wordt opgepakt door verschillende belanghebbende partijen zodra er sprake is van
concrete plannen voor deze opslag.
6. Mededelingen
De voorzitter heeft twee mededelingen:
- Het voorlopige resultaat van het saldo op de rekening 2010 is vastgesteld op €120.000,00.
- Op de basisschool is gevierd dat het aantal van 100 leerlingen is bereikt en groep 5 heeft plannen
gemaakt voor de kinderboerderij.
7. Aanpassing kapverordening i.v.m. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Aanpassen APV naar aanleiding van wijziging Wet op de kansspelen
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Bestemmingsplan dorp (twee herzieningsplannen in één agendapunt)
Planaanpassing 1: Partiële hervaststelling bestemmingsplan Schiermonnikoog-Dorp (‘bijgebouwen’)
Wethouder Korendijk legt uit waarom deze tekstwijziging nodig was en dat het een verruiming van de
mogelijkheden betekent voor de inwoners. Hierover zijn de meningen verdeeld.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
Planaanpassing 2: Bestemmingsplan Schiermonnikoog-Dorp herziening 2010 (‘Promenade’)
Wethouder Korendijk gaat in op de vragen en opmerkingen en geeft een toelichting op de hoogte van
het gebouw.
De voorzitter licht zijn rol als portefeuillehouder toe en geeft aan dat hij op papier gaat zetten hoe het
proces rondom de Promenade de afgelopen jaren is verlopen en wat de (financiële) consequenties zijn
als het plan uiteindelijk niet door zou gaan. De raad ontvangt dit document in de komende week.
10. Behandeling verzoek strandpaviljoen
Naar aanleiding van de discussie over dit punt wordt besloten dat er een nieuw voorstel aan de raad
wordt voorgelegd zodat een zorgvuldige afweging van dit verzoek kan plaatsvinden.
Dit punt wordt bij een volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
11. Samenwerking VAST
De heer Van der Kolk deelt mee dat een ‘commissie van wijze mannen’ een advies aan de provincie
heeft gegeven over welke gemeenten met elkaar zouden moeten gaan samenwerken. Volgens dit advies
zouden de Waddeneilanden zelfstandig moeten blijven
De belangen van de eilanden m.b.t. de veerdiensten zijn door VAST aangekaart in Den Haag.
12. Vragenuur
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over het overhevelen van het
waddenfonds naar de provincies geeft de voorzitter aan dat dit op zich een goede zaak is, maar dat er
wel goed op moet worden gelet waaraan het beschikbare geld worden uitgegeven.
Op de vraag van Democraten Schiermonnikoog ’10 over de positie van adviesbureau E-Kwadraat bij
het ontwikkelen van een energievisie voor de eilanden, geeft wethouder Wiersema aan dat bureau Ekwadraat zowel hierbij als bij de mestvergistingsinstallatie slechts adviseur is en geen belanghebbende
partij. De kosten voor het onderzoek bedragen ca. €37.000,00 en worden betaald door provincie en de
vijf waddeneilanden.

13. Sluiting
De heer H. Kobes bedankt de burgemeester voor zijn steun de afgelopen jaren.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2011,
, voorzitter
, griffier.

