Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
24 januari 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
Mevrouw Michels spreekt namens de nieuw op te richten Stichting Dierenweide in over de dierenweide.
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij de behandeling van dit agendapunt.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en leidt niet tot opmerkingen naar aanleiding daarvan.
5. Lijst van ingekomen stukken
Op de vraag n.a.v. Ingekomen stuk 7 (Verkeersmaatregelen Voorstreek) antwoordt wethouder
Wiersema dat er gesproken is met de bewoners van de Voorstreek. Uitgelegd is dat het een voetpad
blijft maar dat er gezocht wordt naar een goede manier om dit duidelijk te maken voor alle gebruikers.
N.a.v. Ingekomen stuk 9 (Busverbinding Lauwersoog) wordt besloten ook de vragen die hierover zijn
gesteld voor het vragenuur meteen te behandelen. Wethouder Wiersema geeft aan dat het altijd de
verantwoordelijkheid is geweest van Wagenborg om de aansluiting van bussen op de boot te regelen.
Verder is bij het OV-bureau benadrukt dat de gemeente voortaan over dit soort belangrijke zaken graag
rechtstreeks geïnformeerd wil worden. Toegezegd wordt om het ministerie op de hoogte te stellen van de
situatie en de te maken afspraken in de concessie.
Het is de bedoeling het leerlingenvervoer in 2013 onder te brengen bij het ‘doelgroepenvervoer’ van de
provincie.
Op de vragen over Ingekomen stuk 10 (Lokale educatieve agenda) bevestigt wethouder Wiersema dat
er enkele opzeggingen zijn geweest voor de BSO. De verwachting is dat de verhoging van de kosten
voor ouders in de meeste gevallen minder groot is dan nu soms wordt gedacht. Er wordt nagegaan of
ouders hierover goed zijn geïnformeerd. Financiële ondersteuning van ouders is op dit moment niet aan
de orde. Verder zegt de wethouder toe dat er eind 2012 gerapporteerd wordt over de voortgang en
consequenties van het fusieproces.
N.a.v. de vraag over Ingekomen stuk 11 (Vertrouwelijke notitie jachthaven) antwoordt wethouder
Korendijk dat er een rekenkameronderzoek is geweest waarin alles is uitgezocht. De raamovereenkomst
is na een uitgebreid traject in 2008 overeengekomen. Het college gaat dit niet meer juridisch laten
bekijken.
Op de vragen over Ingekomen stuk 14 (Besluitenlijsten B&W) antwoordt wethouder Korendijk dat er
inderdaad een trekker is aangeschaft i.p.v. een maaimachine, omdat vervanging van de maaimachine
niet nodig was en een trekker nieuwe mogelijkheden biedt die kosten kan besparen. Verantwoording
hierover volgt in de tussenrapportage
.
6. Mededelingen
De voorzitter geeft een compliment voor de uitstekende inzet van de vrijwilligers die in touw zijn geweest
bij de zoektocht van 17 januari jl.
7. Evaluatie strandbewaking door KNRM-lifeguards
Er is een memo aan de stukken toegevoegd met uitleg over de uren van de buitendienst.
Er wordt unaniem met het voorstel ingestemd.
8. Aanpassing van het treasurystatuut
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Vaststelling WSW-verordeningen Wachtlijstbeheer, Persoonsgebonden budgetten en
Cliëntenparticipatie
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Financiering dierenweide
De coalitiepartijen geven aan dat het niet juist is geweest te besluiten externe bijdragen in mindering te
brengen van de gemeentelijke bijdrage. Met dit voorstel wordt dat gecorrigeerd.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Verlenging contract Price Waterhouse Coopers
Op dit moment ligt samenwerking met PWC het meest voor de hand vanwege contacten met o.a.
Dantumadeel en Dongeradeel, maar voor de toekomst wordt geopperd ook te bekijken wat de
mogelijkheden zijn in VAST-verband.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
12. Voorstel betreffende de huisstijl
Namens de commissie huisstijl licht mevrouw Van der Meulen het voorstel kort toe. Er wordt in
algemene zin bekeken wat de inkoopmogelijkheden zijn in VAST-verband. Inkoop van drukwerk kan daar
wellicht onderdeel van zijn. Voorgesteld wordt dit punt meteen besluitvormend af te handelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13 Vaststellen omgevingsplan
Er zijn geen opmerkingen.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
14. Vaststelling procedure verkoop gemeentelijke woningen en gebouwen
Als initiatiefnemer van het voorstel licht de heer Carrette dit agendapunt kort toe. Uit de discussie komt
naar voren dat de raad het erover eens is dat taxaties niet in alle gevallen als gegeven hoeven te worden
beschouwd en dat er meer speelruimte moet komen om woningen te kunnen verkopen. Besloten wordt
dat het college voor de zomer een notitie hierover aan de raad zal voorleggen.
17. Samenwerking VAST
De voorzitter meldt dat er vanuit VAST is gesproken met gedeputeerde Schokker over de herindeling van
gemeenten in Fryslân. De eilanden hebben benadrukt hierop een uitzondering te willen zijn en zelfstandig
zouden moeten blijven.
18 Vragenuur
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de afname van het inwonertal antwoordt wethouder
Wiersema dat dit vooral komt doordat er in 2011 veel mensen vertrokken zijn. Waarom deze mensen
vertrokken zijn wordt nog nader bekeken.
Democraten Schiermonnikoog ’10 heeft drie vragen ingediend:
Op de vraag over de BSO antwoordt wethouder Wiersema dat de kosten van het extern adviesbureau
€ 20.000,- bedroegen die zijn betaald door de provincie.
Op de vraag over de verschillen in de subsidieafrekening 2010 en begroting 2012 van de bibliotheek
antwoordt wethouder Wiersema dat dit wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers.
De vraag over de busverbinding is behandeld bij punt 5 (ingekomen stukken).
19. Sluiting
De heer Carrette spreekt namens de raad vertrekkend voorzitter Zijlstra toe en bedankt hem voor zijn
inzet in de afgelopen maanden.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2012,

, voorzitter

, griffier.

