Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
27 november 2012
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer AB (Ons Belang) is afwezig.
De overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De fractie van Ons Belang stelt voor agendapunt 9 (Prestatieafspraken WoonFriesland) als
bespreekstuk te behandelen. Hiermee wordt ingestemd. 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 agendapunt 7 (Baggeren Jachthaven).
Zijn opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 oktober 2012
Tekstueel:
In de titel wordt de tekst als volgt aangepast: De heer Carrette (Ons Belang) is afwezig. De overige
raadsleden zijn aanwezig.
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 oktober 2012
Tekstueel:
In de titel wordt de tekst als volgt aangepast: De heer Carrette (Ons Belang) is afwezig. De overige
raadsleden zijn aanwezig.
De tekst bij agendapunt 10 wordt als volgt aangevuld:
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten om de heer Dijkstra als plaatsvervangend voorzitter van
de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling te benoemen.
Naar aanleiding van:
Agendapunt 2 (Vaststellen agenda): De voorzitter geeft toe dat de stukken behorend bij het
agendapunt over de Promenade minder dan elf dagen van tevoren zijn toegezonden.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Er zijn twee stukken aan de lijst toegevoegd: nr. 18 en 19, beiden betreffen reacties op het niet baggeren
van de jachthaven.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 8 (Effecten septembercirculaire) wordt afgesproken in het
seniorenconvent te bespreken of deze wel of niet worden meegenomen bij het behandelen van de
begroting. Het college volgt de lijn: niet meenemen
Er zijn inmiddels reacties binnengekomen op ingekomen stuk 10 (Programmaraad Kabel Noord). Het
college komt binnenkort met een voorstel.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat er naar aanleiding van het voornemen tot een
bestemmingswijziging van Langestreek om de Noord 19 begin 2013 een discussie met de raad zal
plaatsvinden over het vervolgtraject.
Wethouder Wiersema deelt mee dat er inzake het geschil over de verhuur van Langestreek 130 een
vaststellingsovereenkomst is getekend: per 1 mei 2014 wordt de huurovereenkomst beëindigd en vanaf
1 januari 2014 mag de woning worden verkocht. Er is voor deze oplossing gekozen omdat verder
procederen te veel tijd en geld zou hebben gekost.
7. Baggeren jachthaven in 2012
Wethouder Korendijk begint met de mededeling dat Rijkswaterstaat niet in december maar pas op 16
januari in gesprek kan over het zoeken van aansluiting bij het baggeren. Dan is het voor
Schiermonnikoog te laat om nog te beslissen over 2013.
Ons Belang dient een amendement in. Er wordt besloten het amendement als volgt te wijzigen:
5. Het groot onderhoud zoals voorgesteld uit te voeren en het eventuele overschot af te ramen en aan
de algemene reserve toe te voegen.

7. In het najaar van 2013 een besluit te nemen over het baggeren van de jachthaven in 2014 en
volgende jaren en een algehele evaluatie te houden over het functioneren van de jachthaven in zijn volle
breedte.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Er wordt unaniem volgens het voorstel
besloten, met inachtname van het aangenomen amendement.
8. Gemeentelijk rioleringsplan
De fractie van Ons Belang wil graag een ‘Procedure rioolontstopping bij particulieren’ opgenomen zien
in dit plan. Afgesproken wordt eerst de besluitvorming over de rioolheffing af te wachten (2013) en pas
daarna de heffing eventueel bij te stellen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Prestatieafspraken WoonFriesland
Wethouder Wiersema geeft aan dat er voor een Groene Kruisgebouw een apart voorstel wordt
geschreven.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Notitie Openbare Ruimten
Wethouder Korendijk geeft aan dat er op verschillende manieren aandacht zal worden besteed aan de
bekendmaking van de naamswijziging van de diverse paden.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Vaststellen WMO beleidsvisie 2013-2016
Wethouder Wiersema licht toe hoe het plaatje voor Schiermonnikoog eruit komt te zien.
Voorgesteld wordt om het voorstel meteen besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Wijziging WWB-verordeningen in verband met verhoging van de AOW-leeftijd
Voorgesteld wordt om het voorstel meteen besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. Planontwikkeling zwembad
Gezien het belang van dit agendapunt en het late uur, wordt besloten dit agendapunt door te schuiven
naar de vergadering van 18 december.
14. Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat er op 30 november en 1 december op Ameland een
(kennismakings)bijeenkomst plaatsvindt voor de raden van alle Waddeneilanden.
15.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

16. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2012,
, voorzitter
, griffier.

