Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
18 september 2012
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 Van Boven spreekt in over de Lijst van Ingekomen stukken (punt 1: Opiniepeiling Promenade).
De opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van de desbetreffende agendapunten.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2012
Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Ons Belang heeft een vraag over de juni-circulaire. Deze komt aan de orde bij de mededelingen. De
vraag over de stand van zaken omtrent de fietsenverhuur komt terug tijdens het vragenuur.
5. Lijst van ingekomen stukken
Op de vraag hoe het college omgaat met Ingekomen stuk 1 (Reacties op opiniepeiling ‘De Promenade’)
antwoordt de voorzitter dat er niet op elke individuele reactie wordt ingegaan, maar dat er wel een
reactie volgt op de peiling als geheel.
N.a.v. de opmerkingen over Ingekomen stuk 7 (Briefwisseling over Middenstreek 19) geeft de voorzitter
aan het advies om in de toekomst in vergelijkbare gevallen sneller op te treden, ter harte te nemen. Er
wordt ook gekeken hoe er omgegaan moet worden met bouwvergunningen die verlopen.
N.a.v. Ingekomen stuk 8 (Grondverkoop bedrijventerrein) deelt wethouder Korendijk mee dat de
verkoop nog niet rond is omdat enkele zaken nadere uitwerking behoeven.
6. Mededelingen
- De voorzitter deelt mee dat de gevolgen van de junicirculaire minder rooskleurig zijn dan in eerste
instantie werd gedacht. Niet pas in 2016, maar al in 2013 zal er een tekort op de begroting ontstaan van
zo’n €100.000. E.e.a. wordt uitgewerkt in de begroting die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd.
- De Raad van State heeft een uitspraak gedaan inzake het bezwaar Bestemmingsplan Dorp/Promenade.
Het bezwaar is afgewezen, op één grond na. Het bestemmingsplan biedt feitelijk meer ruimte dan het
bouwplan zal gebruiken. Om dit te corrigeren moet het bestemmingsplan worden aangepast zodat het
aansluit bij het bouwplan. Naar verwachting kan dit snel worden afgehandeld.
7. Voorstel betreffende instelling gemeenschappelijke Regeling FUMO
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen. Er is geen mogelijkheid zich te onttrekken
aan deze nieuwe instantie. Het af te nemen basispakket staat bovendien vast, maar in het pluspakket kan
de gemeente zelf keuzes maken. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor herziening bestemmingsplan buitengebied
Wethouder Korendijk legt uit dat de eerste raming te laag heeft kunnen uitvallen omdat in eerste
instantie een aanpassing van het bestemmingsplan voldoende zou zijn. Door o.a. nieuwe natuurtoetsen
bleek dit niet te kunnen. De raad ontvangt graag meer informatie: wat zijn de (financiële) consequenties
van de verschillende opties. Om het proces niet te vertragen wordt nu ingestemd met het voorstel, met de
toezegging dat de raad voortdurend op de hoogte zal worden gehouden van de voortgang van dit proces
zodat de raad de gewenste richting kan bepalen. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Verzoek tot wijziging van de bestemming van Langestreek om de Noord 19
Alle partijen benadrukken dat het voorliggende voorstel een compromis betreft en dat het nu van belang
is na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een hele zone i.p.v. een individueel pand. De resultaten van
dit onderzoek worden afgewacht.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

10. Voorstel tot opheffing Gemeenschappelijke Regeling Oostergo
Wethouder Wiersema beaamt dat er nog geen zicht is op de uiteindelijke hoogte van de frictiekosten.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
Wethouder Wiersema geeft aan dat met dit voorstel de kaders worden aangegeven waarbinnen
schuldhulpverlening wordt aangeboden. Over de uiteindelijke kosten valt pas wat te zeggen na enkele
jaren omdat deze erg kunnen fluctueren. Hij neemt de suggestie over om in de nieuwsbrief en via de
instanties aandacht te besteden aan dit onderwerp. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Voortzetting pilot aangepast leerlingenvervoer
Wethouder Wiersema geeft een toelichting op de geconstateerde fout in het besluit van december 2011.
Deze vergissing in het aantal weken vervoer waarmee werd gerekend betekent een kleine financiële
meevaller voor 2012. Voor dit voorstel heeft dit verder geen gevolgen. De pilot wordt voortgezet en per
schooljaar opnieuw bekeken. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13 Procedure rioolontstopping bij particulieren
Het betreft een initiatiefvoorstel van Ons Belang. De voorzitter licht het standpunt van het college toe.
De partijen kunnen zich grotendeels vinden in de reactie van het college. Besloten wordt dat B&W een
voorstel en besluit formuleren waarin de gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
14. Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat er een Waddendag heeft plaatsgevonden met als doel kennismaking tussen
alle collega’s van de VAST-gemeenten. Daarnaast wordt meegedeeld dat de ICT van Schiermonnikoog
inmiddels is overgegaan naar Leeuwarden.
15. Vragenuur
Ons Belang heeft vijf vragen gesteld. De antwoorden zijn:
 Stichtingskosten Promenade: de Promenade heeft inmiddels € 500.000 uitgegeven. De gemeente
heeft echter geen voorschotten uitbetaald. Mocht het misgaan dan staat de gemeente voor 10% van
dit bedrag ‘aan de lat’.
 Fietsenverhuur steiger: Er is nog geen gesprek geweest met de rechtsopvolger van de Dienst der
Domeinen. Deze instantie geeft geen inzage in het contract. Er wordt nog uitgezocht of de gemeente
destijds een standplaatsvergunning heeft afgegeven.
 Busverbinding Groningen: Wagenborg wordt wederom op haar verantwoordelijkheid gewezen en er
wordt inmiddels ook druk uitgeoefend vanuit diverse (consumenten)platforms op gebied van vervoer.
 BAG-inspectie: er wordt via de nieuwsbrief aandacht besteed aan de geplande controles.
 Bestemmingsplan Bezoekerscentrum: al beantwoord tijdens mededelingen.
Democraten Schiermonnikoog 2010 heeft vier vragen gesteld. De antwoorden zijn:
 Gewicht nieuwe bussen: de nieuwe bussen geven nauwelijks meer druk dan de huidige en blijven
binnen de toegestane marges.
 Strandpaviljoen Wagenborg: Bij de gemeente is niks bekend van een verzoek van de raad over
ontwikkeling van een strandtent in 2005.
 Overzicht kosten juridische bijstand: Deze kosten stijgen inderdaad explosief maar het voert te ver
om alle cijfers over de afgelopen jaren op een rij te zetten.
 Overzicht kosten mobiliteit: deze cijfers zijn terug te vinden in productbegroting en jaarrekeningen.
16. Afscheid van de heer C.A.F. van der Kolk als raadslid van Schiermonnikoog
De voorzitter staat met een toespraak stil bij het raadslidmaatschap en het afscheid van de heer Van der
Kolk. Hij ontvangt een Makkumer bord en een bos bloemen. De heer Van der Kolk spreekt een
dankwoord uit.
17. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 16 oktober 2012,
, voorzitter
, griffier.

