Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
21 februari 2012
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De fractie van Ons Belang stelt voor agendapunt 11 (Realisatiebesluit verbindingsweg) van de agenda af
te voeren omdat de voorzitter zich nog niet voldoende heeft kunnen inlezen op dit onderwerp.
Democraten Schiermonnikoog ’10 ondersteunt dit verzoek. Christelijke Groepering
Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang willen dat de opiniërende bespreking doorgaat.
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 5 (Lijst van Ingekomen stukken/Jachthaven).
Mevrouw Barnhoorn en de heren Van Guldener en Ooninx spreken in over agendapunt 11
(Realisatiebesluit verbindingsweg).
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij de behandeling van de agendapunten.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van p. 2 (Lijst van Ingekomen Stukken): Democraten Schiermonnikoog ’10 benadrukt
dat de opmerking over eventuele financiële ondersteuning van ouders voor de kosten van de BSO niet
bedoeld was voor de bühne.
5. Lijst van ingekomen stukken
Er zijn twee stukken toegevoegd aan de lijst:
7. Status pand Villa Lotti
8. Behandeling beroepschrift de heer Van Boven
Op de vraag n.a.v. Ingekomen stuk 1 (Jaarverslag 2010 PCBO) antwoordt wethouder Wiersema dat hij
bij de mededelingen in zal gaan op dit onderwerp en dat de jaarverslagen op de Lijst van Ingekomen
stukken worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.
Op de opmerkingen n.a.v. Ingekomen stuk 7 (Status pand Villa Lotti) antwoordt wethouder Korendijk
dat de raad bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen, niet het college. Het openbreken van de
destijds genomen beslissing zal echter ook anderen de mogelijkheid bieden een verzoek tot wijziging in
te dienen. Indien gewenst kan Democraten Schiermonnikoog ’10 een voorstel hierover indienen.
De raad wordt vertrouwelijk geïnformeerd over deze precedentwerking.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat het Ministerie van Onderwijs per brief heeft laten weten dat er op
Schiermonnikoog nu officieel sprake is van een samenwerkingsschool. De gemeenteraad en het bestuur
van de school worden toezichthouder. De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
De voorzitter complimenteert de raad met de stijlvolle installatiebijeenkomst op 26 januari in het
Ontmoetingscentrum.
7. Verlenging contract Price Waterhouse Coopers
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Vaststellen omgevingsplan
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Vaststelling wijzigingsverordening leerlingenvervoer Schiermonnikoog 2012
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
10. Vaststelling verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2012
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.

11. Realisatiebesluit verbindingsweg
Er wordt uitvoerig gediscussieerd over dit onderwerp. Het college of de portefeuillehouder gaat in op een
groot aantal vragen en opmerkingen. De nog openstaande vragen, de stappen in het proces en een
nadere financiële onderbouwing zullen aan de orde komen op het moment dat dit onderwerp opnieuw op
de agenda komt. Dan zal ook een begrotingswijziging deel uit maken van het voorstel.
Dit punt wordt bij een volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
12. Wijziging WMO-verordening
Wethouder Wiersema legt uit dat de hoogte van de eigen bijdrage landelijk is vastgesteld. De raad zal
worden geïnformeerd over de stand van zaken en wat er nog op ons afkomt. De wethouder gaat na hoe
de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen zijn geregeld.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
13. Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat het Eilander College onlangs bijeen is geweest en dat hij kennis heeft
gemaakt met de andere leden.
14 Vragenuur
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over het rapport ‘Onderzoek erfpacht en verhuur
vakantiewoningen’ antwoordt de voorzitter dat de opdracht tot dit onderzoek door de gezamenlijke
Waddeneilanden is gegeven. Het rapport zal op de Lijst van Ingekomen stukken worden geplaatst.
Op de vraag van Democraten Schiermonnikoog ’10 over een brief naar de directie van Wagenborg
antwoordt wethouder Wiersema dat dit nog niet is gebeurd, omdat aansluitend busvervoer in de huidige
concessie geen verplichting is. Zodra de nieuwe concessie van kracht is heeft Wagenborg deze
verplichting wel en kan dit worden aangekaart.
Op de vragen van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over het aanpassen van de
dienstregeling in de winterperiode antwoordt wethouder Wiersema dat ook het college hierdoor verrast
was. De gang van zaken wordt aangekaart in het COBS-overleg.
Ons Belang heeft zes vragen ingediend:
- Op de vraag over het verglazen van het kabelnet antwoordt de voorzitter dat de brief van het college
hierover aan Kabel Noord bij de ingekomen stukken zal worden gelegd.
- Op de vraag over de proef met het niet-baggeren van de jachthaven antwoordt wethouder Korendijk
dat eerst het e.e.a. wordt uitgezocht en dat na het zomerreces een voorstel zal worden voorgelegd.
- Op de vraag over het tempo van aanpassingen in huurwoningen na een verhuizing antwoordt
wethouder Wiersema dat de huurder met klachten terecht kan bij het meldpunt van de verhuurder of bij
de landelijke huurcommissie. De gemeente bespreekt klachten die haar ter ore komt overigens wel altijd
met WoonFriesland.
- Op de vraag naar herschikking van portefeuilles antwoordt de voorzitter dat er geen wijzigingen zijn.
- De vraag over de wijzigingen in de dienstregeling in de winter is inmiddels beantwoord.
- Op de vraag over de berichtgeving over omgevingsvergunningen/afwijken van ruimtelijke regels
(permanente bewoning van recreatiewoningen) antwoordt wethouder Wiersema dat situaties die
stammen van voor 2003 alleen met een persoonlijke vrijstelling kunnen voortduren. Wethouder
Korendijk voegt nog toe dat genoemde gevallen van voor de wijziging van het bestemmingsplan zijn.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Na afloop van de vergadering vraagt de heer Van Guldener aandacht voor de toestand van het voetpad
langs de Badweg en de indraai vanaf de Westerburenweg naar het Karrepad. Wethouder Korendijk geeft
aan dat het Karrepad dit jaar op de lijst van aanpak staat. Naar de Badweg zal worden gekeken.

Vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2012,

, voorzitter

, griffier.

