Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
22 mei 2012
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Verwacht wordt dat voor de bespreking van Ingekomen stuk 8 (Brief aan de Ruitervereniging) meer tijd
nodig is. Er wordt besloten dit punt op te nemen als agendapunt 15a.
De agenda wordt verder conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer van Boven spreekt in over ingekomen stuk 18 (Verzoek om referendum Promenade).
De heer Noot spreekt in over ingekomen stuk 8 (Brief aan de ruitervereniging).
De opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 20 maart 2012
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Democraten Schiermonnikoog ’10 wijst nogmaals op de bouwborden en het dijkje bij de
kinderboerderij.
5. Lijst van ingekomen stukken
N.a.v. de vragen en opmerkingen over Ingekomen stuk 1 (samenwerkingsschool) antwoordt wethouder
Wiersema dat de raad in een ‘themabijeenkomst’ wordt bijgepraat over de ontwikkelingen en de
gemaakte afspraken met het schoolbestuur.
Op de vragen n.a.v. Ingekomen stuk 5 (Voortbestaan kinderdagverblijf) geeft wethouder Wiersema een
toelichting op de evaluatie van het proefproject en geeft hij aan dat het project, ondanks de tegenvallers
die er zijn, met één schooljaar wordt verlengd. Het hiertoe benodigde budget wordt verantwoord in de
Turap. Er wordt opgemerkt dat het goed is in kaart te brengen wat de Stichting Welzijn allemaal doet,
aangezien er de afgelopen jaren steeds meer taken zijn bijgekomen.
Op de vraag of Ingekomen stuk 15 (Motie Vlieland inzake staatsbosbeheer ) in VAST-verband wordt
meegenomen antwoordt de voorzitter dat hij dit in het Eilander College aan de orde zal stellen.
Alle fracties missen een (aanzet tot een) oplossing in de notitie over Langestreek om de Noord 19
(ingekomen stuk 17). Wethouder Korendijk geeft aan dat alle mogelijkheden en bijbehorende
consequenties die de revue hebben gepasseerd op papier worden gezet zodat de raad er kennis van kan
nemen.
N.a.v. de vraag over Ingekomen stuk 19 (Besluitenlijsten, Financiering Circustheaterdagen) licht de
voorzitter toe waarom de financiering uiteindelijk toch niet is rondgekomen.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat de gemeente het verzoek van Stichting Dorpshuis heeft ingewilligd
om hun grond niet in te brengen in het project de Promenade maar bij de gemeente te houden. E.e.a.
heeft geen consequenties voor het project.
7. Notitie openbare ruimte
De suggestie van Schiermonnikoogs Belang om een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten lid te
maken van de Commissie Straatnamen wordt meegenomen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Benoeming leden programmaraad
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Vaststelling brandveiligheidsvordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

10. Project opwaardering strandovergangen
Ons Belang dient een amendement (1) in om een aantal onderdelen uit het oorspronkelijke projectplan
uit 2009 toch uit te voeren.
Christelijke Groepering Schiermonnikoog/Schiermonnikoogs Belang dienen een amendement (2) in
om het toiletgebouw aan de Bernhardweg alleen te renoveren en daarnaast het toiletgebouw aan de
Badweg op te knappen.
Ter vergadering wordt duidelijk dat er niet veel meer aan het project kan worden veranderd omdat het in
de voorliggende vorm al is ingediend bij de provincie. De raad verzoekt dringend in het vervolg in een
eerder stadium erbij betrokken te worden zodat sturing nog wel mogelijk is.
De amendementen worden in stemming gebracht.
Amendement 1: voor: 3 stemmen (OB), tegen: 6 stemmen (CGS/SB/DS’10)
Amendement 2: voor: 6 stemmen (CGS/SB/DS’10), tegen: 3 stemmen (OB)
Ons Belang legt een stemverklaring af: zij stemmen tegen omdat het amendement onderdeel gaat
uitmaken van het voorstel en de fractie tegen het voorstel is.
Het voorstel wordt, met in acht name van amendement 2, aangenomen met 5 stemmen voor (CGS/SB)
en 4 stemmen tegen (OB/DS’10).
12. Kwijtscheldingsbeleid
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. Jaarrekening 2011 en verslag van bevindingen accountant
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen. De raad zou graag meer managementinformatie
ontvangen, over bijvoorbeeld aantallen bezoekers, overtochten, beddencapaciteit etc.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
14 Wijziging samenstelling commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
Dit punt wordt meteen besluitvormend behandeld.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
15. Waarneming voorzitterschap raad
De voorzitter geeft een toelichting op dit agendapunt. Ook dit punt wordt meteen besluitvormend
behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
15a. Ruitersport
Dit betreft een ingelast agendapunt. De brief van het college aan de ruitervereniging geeft aanleiding tot
een uitgebreide discussie. Wethouder Wiersema zegt toe dat er een uitvoerige notitie over de ruitersport
en het traject tot nu toe aan de raad wordt voorgelegd, zodat dit onderwerp breed kan worden besproken.
16. Samenwerking VAST
Er zijn geen mededelingen.
17. Vragenuur
Op de vraag van Democraten Schiermonnikoog 2010 over brandweervoorschriften voor
logiesverstrekkende bedrijven antwoordt wethouder Korendijk dat de richtlijnen landelijk worden
bepaald, dat bekeken wordt of de kritiek van de ondernemer terecht is en dat het bedrijven vrij staat het
advies uit de brief al dan niet op te volgen.
Ons Belang heeft vier vragen gesteld. De antwoorden zijn:
• De voorzitter licht de sollicitatieprocedure bij tijdelijke en vaste functies op het gemeentehuis toe.
• De lijkbezorgingsrechten komen in juni aan de oprde.
• De betreffende Drank- en Horecavergunning is verstrekt omdat er een wijziging van leidinggevenden
was.
• De woningtoewijzingscommissie beslist over huizen, maar de gemeente kijkt wel mee.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de paardenpoep wordt
geconcludeerd dat het inderdaad een probleem is maar dat de ultieme oplossing nog niet is gevonden.
18. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2012,
, voorzitter
, griffier.

