Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
15 juni 2011
De raad is voltallig aanwezig. Van het college is wethouder Korendijk niet aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat in het seniorenconvent
is afgesproken om, bij wijze van proef, in de 1e termijn geen interrupties meer toe te staan.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld. Er wordt kort gesproken over de mogelijkheid
agendapunt 13 nu eerst informatief te behandelen en pas in september opiniërend te bespreken. Omdat
dit vanwege het strakke tijdsplan niet lukt, wordt besloten een schriftelijke ronde in te lassen. De
beantwoording van ingediende vragen kan dan worden meegenomen in de besluitvormende vergadering
van september.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer W. Elzinga spreekt in over agendapunt 9 Dienstregeling veerdienst.
De heer T. Verheul spreekt in over agendapunt 9 Dienstregeling veerdienst.
De reacties worden betrokken bij de beraadslaging over dit onderwerp.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2011
Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: Pag. 1, punt 9 (Jaarrekening): De heer Dijkstra geeft aan de verslaglegging op dit
punt te summier te vinden.
5. Lijst van ingekomen stukken
Ingekomen stuk 2 en 4 (Zienswijzen veerdienst en Verslag COBS) worden betrokken bij de behandeling
van agendapunt 9.
Ingekomen stuk 3 (Informatiebrief Volkshuisvesting) wordt betrokken bij de behandeling van punt 13.
Ingekomen stuk 10 (Globale indicatie besteding toeristenbelasting) wordt als bijlage opgenomen bij de
begrotingsstukken voor 2012.
Alle fracties gaan in op Ingekomen stuk 15 (Informatie project de Promenade). De voorzitter legt uit dat
het accountantsrapport op het laatste moment nog is toegevoegd omdat het stichtingsbestuur graag voor
de zomer wil weten of men al dan niet door kan gaan. Hij geeft verder aan dat er geen geld van de
gemeente is aangewend voor de aanloopfase en dat het stichtingsbestuur wordt ingelicht over het gebrek
aan communicatie tussen bestuur en bevolking. Afgesproken wordt dat de Promenade niet hypothecair
belast mag worden.
Op de vraag hoe de afhandeling van ingekomen stuk 16 en 17 (Bezwaarschriften en brieven
betreffende het bestemmingsplan Dorp) tot stand is gekomen, antwoordt de voorzitter dat dit in overleg
met de Raad van State is gebeurd.
6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
7. Voorstel tot wijziging van de subsidieverordening
Ons Belang dient een amendement in om betere controle van de noodzaak van reserves bij subsidieontvangers mogelijk te maken. Er zal meer gerapporteerd moeten worden. Ons Belang,
Schiermonnikoogs Belang en Democraten Schiermonnikoog ’10 stemmen voor het amendement. De
Christelijke Groepering Schiermonnikoog stemt tegen. Wethouder Wiersema geeft aan dat het
college zich kan vinden in het amendement.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten, met inachtname van het amendement.
8. Voorstel tot wijziging van de verordening Wet Inburgering
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Dienstregeling veerdienst
Democraten Schiermonnikoog ’10 dient een motie in voor inzicht in het flankerend beleid en de
financiële gevolgen voordat dit besluit wordt genomen. De motie wordt met 1 stem voor (DS ’10) en 8
stemmen tegen (OB, SB, CGS) verworpen.

Schiermonnikoogs Belang dient mede namen de Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Ons
Belang een motie in om er bij Wagenborg op aan te dringen niet bij voorbaat van medewerking aan het
flankerend beleid af te zien om tot een aanvaardbare oplossing te komen. De motie wordt met 1 stem
tegen (DS ’10) en 8 stemmen voor (OB, SB, CGS) aangenomen.
Wethouder Wiersema geeft aan dat flankerend beleid sowieso al aan de orde was, maar met een
drieuursdienstregeling nog urgenter is geworden. Nu er een positief advies is wordt bekeken hoe het
flankerend beleid vorm kan krijgen.
Er wordt met 8 stemmen voor en 1 stem tegen conform het voorstel besloten. De motie van SB zal
worden uitgevoerd door deze te betrekken bij het betreffende overleg met de rederij.
10. Notitie financieel kader
De voorzitter geeft aan dat de cijfers betreffende de jachthaven en het rapport over de afvalinzameling in
september beschikbaar zijn. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
ste

11. 1 Tussentijdse rapportage
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen: het traject samenwerkingsschool krijgt een
vervolg in september, het eindrapport BSO volgt binnenkort, over het Openbaar Vervoer vindt op korte
termijn overleg plaats, voor het zwembad is het wachten op de uitkomst van het natuuronderzoek en aan
het dossier mobiliteit wordt gewerkt. Op de vraag over de verrekening van gas wordt op een later moment
teruggekomen. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Voorstel betreffende de kinderboerderij
Er worden enkele vragen gesteld over de insteek van het onderzoek, of er nog andere varianten mogelijk
zijn en over de inrichting van het omliggende terrein. De voorzitter van de commissie, de heer Dijkstra,
geeft aan dat hij graag een principebesluit zou horen waarmee de commissie verder kan. Hij gaat in op
de vragen en opmerkingen en geeft aan dat hij de uitkomsten van de discussie zal bespreken met de
commissie. Het is aan hen hoe ze hiermee willen omgaan. Dit punt wordt bij de volgende vergadering als
bespreekstuk geagendeerd.
13. Vaststellen van een woonplan
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen. Zoals aan het begin van de vergadering
afgesproken, kunnen alle fracties de komende weken hun vragen indienen voor een schriftelijke
tussenronde. Deze vragen zullen vóór de vergadering van september worden beantwoord.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
14. Voorstel betreffende deelname aan het werkvoorzieningsschap
Er zijn geen opmerkingen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
15. Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen.
De vraag hoe het zit met verstrekking van gegevens aan vrije derden wordt schriftelijk beantwoord.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
16. Samenwerking VAST
De voorzitter geeft aan dat op 30 juni een gesprek over de samenwerking in VAST-verband plaatsvindt
met de Minister van Binnenlandse Zaken.
17. Vragenuur
Op de vraag van Ons Belang over de aanleg van de fietsenstalling aan de Reeweg antwoordt
wethouder Wiersema dat dit een noodoplossing is. Er volgt nog een definitief plan.
12. Sluiting
De heer De Jong stelt voor de kinderboerderij te financieren uit de pot toeristenbelasting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2011,
, voorzitter
, griffier.

