Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
22 februari 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
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2010
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 5 (Lijst van ingekomen stukken, overzicht gesubsidieerde instellingen): Het bedrag
ad € 10.000,- in de rekening 2008 van het Bezoekerscentrum hangt samen met inkomsten en kosten die
er destijds zijn gemaakt in aanloop naar de Promenade. Er is voor gekozen om die op deze manier af te
boeken.
Pag. 2 punt 12 (Vragenuur) Het college heeft geen problemen met eenmalige reclame-uitingen aan
bomen voor kleine activiteiten. Zo lang dit op kleine schaal gebeurt, is het niet nodig hier nadere regels
voor op te stellen.
Op de vraag naar (gebrek aan) verlichting op bepaalde plekken op het eiland antwoordt wethouder
Korendijk dat in de eerstvolgende nieuwsbrief een oproep wordt gedaan knelpunten te melden.
Op de vraag over toewijzen van woningen aan mensen die nu op basis van de Leegstandswet een
woning huren, antwoordt wethouder Wiersema dat voor alle woningzoekenden hetzelfde
toewijzingsbeleid geldt.
Op de vraag over de opruimwerkzaamheden rondom de werkzaamheden aan het Karrepad antwoordt
wethouder Korendijk dat het werk inmiddels is opgeleverd en dat de uitvoerder nu nog enkele weken de
tijd heeft om alles af te ronden en op te ruimen.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. de opmerking over Ingekomen stuk 1 (Brief rechtbank over Philadelphia) beaamt de voorzitter dat
de raad destijds een juiste beslissing heeft genomen.
N.a.v. een nadere analyse van de opmerkingen in Ingekomen stuk 4 (Brief over jaarrekening 2009) geeft
de voorzitter aan dat de gemeente jaarlijks wordt gecontroleerd en zich aan alle regels houdt. De
voorzitter distantieert zich van de aantijgingen in de brief en geeft aan dat raadsleden desgewenst zelf
een analyse kunnen maken en bespreken in de financiële commissie.
N.a.v. de vragen over Ingekomen stuk 5 (Fusie Oostergo en Trion) antwoordt wethouder Wiersema dat
de betreffende bespreking niet is bijgewoond, maar dat het proces wel met belangstelling wordt gevolgd.
N.a.v. de opmerkingen over Ingekomen stuk 9 (Bijdragen partijen over krimp) antwoordt wethouder
Wiersema dat er binnenkort een concept-krimpbeleid aan de raad zal worden voorgelegd waarin de
bijdragen van de partijen worden verwerkt. Het verslag van de landelijke bijeenkomst over krimp zal als
bijlage worden toegevoegd aan het concept.
Er zijn drie vragen over Ingekomen stuk 11 (Besluitenlijsten)
Over de Tariefsverhoging door Wagenborg geeft wethouder Wiersema een toelichting op de
totstandkoming van de tarieven en geeft aan dat Wagenborg zich hierbij heeft gehouden aan de
mogelijkheden die ze hebben.
De Nieuwe procedure woningtoewijzing is in concept klaar. Mededelingen hierover volgen in een later
stadium, maar wethouder Wiersema geeft nu vast aan dat huizen in die nieuwe procedure gepubliceerd
worden zodat mensen zelf kunnen reageren als ze een woning geschikt vinden.
Over de Buitenschoolse kinderopvang deelt wethouder Wiersema mee dat er binnenkort wordt gestart
met een voorlopig traject tot aan de zomervakantie. Daarnaast wordt er gewerkt aan de definitieve
kinderopvang vanaf het nieuwe schooljaar.

6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat er nieuwe hekjes zijn geplaatst rondom de begraafplaats.
7. Plaatsing zonnepanelen op de schoolgebouwen
De gevraagde memo over financieringssystematiek en gebruik van schoolgebouwen wordt binnenkort
toegestuurd.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Vaststellen milieubeleidsprogramma 2011
Wethouder Wiersema zal nagaan waarom sommige bedrijven niet op de lijst staan en hoe bedrijven op
de genoemde website worden gepubliceerd.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Beleidsteksten 2010
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerking n.a.v. de beleidsteksten. De stukken komen opnieuw aan
de orde bij de bespreking van de rekening 2010.
10. Aanpassing kapverordening i.v.m. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wethouder Korendijk geeft aan dat er pas mag worden gekapt als de vergunning onherroepelijk is.
Verder geeft hij aan dat er nog een bomenplan aan de raad zal worden voorgelegd. Dit punt wordt bij de
volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
11. Aanpassen APV naar aanleiding van wijziging Wet op de kansspelen
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Uitbesteding strandwachten
Dit punt wordt meteen besluitvormend behandeld. De voorzitter gaat in op de vragen en opmerkingen en
geeft aan dat nog gekeken wordt naar de periode voor de pilot en hoe de aanstelling van personeel vorm
krijgt.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. Vragenuur
Op de vraag van Ons Belang over de ledlampen in de oprit van het gemeentehuis antwoordt
wethouder Wiersema dat dit inderdaad een grote ergernis is en dat er wordt gewerkt aan een oplossing.
Op de vraag van Democraten Schiermonnikoog ’10 over toetsing van inkomens bij woningzoekenden
antwoordt wethouder Wiersema dat op korte termijn overleg plaatsvindt met WoonFriesland over welke
oplossingen er zijn voor dit probleem.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de aanlegsteiger van de
watertaxi legt de voorzitter uit dat dit bedrag is betaald uit het budget co-financiering.
13. Sluiting
Er zijn geen vragen vanuit het publiek.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2011,
, voorzitter
, griffier.

