Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
20 december 2011
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 Meindertsma spreekt namens de VVE Noderstraun in over agendapunt 8 (strandpaviljoen). Ook
de heer Van Boven spreekt in over dit onderwerp. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij
de behandeling van dit agendapunt.
4. Besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2011
Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
*Lijst van ingekomen stukken: De vraag over de staandwantvisserij komt aan de orde bij pt.17 (VAST).
*Punt 7 Mededelingen: Er valt nog niets te zeggen over de gevolgen van bezuinigingen op de
subsidiegelden voor natuurbeheer.
*Punt 8 Kinderboerderij: Tot het moment dat de stichting is gevormd gaat het toezicht naar alle
waarschijnlijkheid ook door na 1 januari.
5. Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2011
Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Punt 7 Begroting: De suggestie om t.a.v. de startersleningen te bekijken of met banken een arrangement
kan worden afgesproken, wordt meegenomen in de bespreking met de SVN (fondsbeheerder).
6. Lijst van ingekomen stukken
Op de vraag n.a.v. Ingekomen stuk 1 (Jachthaven) om uitleg over de verschillende momenten waarop
overeenkomsten zijn gesloten tussen gemeente, pachter en Stichting, geeft wethouder Korendijk aan
dat dit op papier wordt gezet.
Ook de situatie rondom Ingekomen stuk 2 (Villa Lotti) wordt op papier uitgewerkt.
Op de vragen over ingekomen stuk 3 (Verslag COBS-overleg) antwoordt wethouder Wiersema dat de
indexering van de tarieven wordt gecontroleerd en dat met Wagenborg inmiddels besproken is dat de
berichtgeving rondom uitgevallen boten in de toekomst beter moet.
7. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat de nieuwe dienstregeling van Qbuzz tussen Lauwersoog en
Groningen ook voor het college een complete verrassing was. Er volgt binnenkort een gesprek hierover
met de betrokkenen.
8. Wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. een strandpaviljoen
De raad stemt ermee in dat de voorgestelde procedure wordt ingezet, maar een definitieve reactie volgt
nadat de inspraakreacties gehoord zijn. Wethouder Korendijk gaat na of het mogelijk is de
inspraakprocedure pas op 1 januari 2012 in te laten gaan, om degenen die willen reageren voldoende tijd
te geven.
Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (CGS, SB, OB) en 1 stem tegen (DS ’10) aangenomen.
9. Onderzoek forfaitaire heffingsmaatstaven toeristenbelasting
De raad kan niet instemmen met het voorstel zoals het nu is geformuleerd en waarin, ondanks de vragen
erover bij de eerdere bespreking, niets is gewijzigd.
Het voorstel wordt met 8 stemmen tegen (CGS, SB, OB) en 1 stem voor (DS ’10) verworpen.

10. Vaststelling tijdelijke regels aanscherping WWB 2012
Naar aanleiding van de bespreking geeft wethouder Wiersema aan dit traject te blijven volgen en dat er
gekeken wordt in hoeverre de regeling voor Schiermonnikoog moet worden aangepast.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Regeling leerlingenvervoer
Wethouder Wiersema legt uit dat alle ouders zich achter deze regeling hebben geschaard.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Vaststelling verordening heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIzone Schiermonnikoog
Er is discussie over de vraag of de gemeente degene is die het geld moet innen wat een vereniging zelf
niet lukt. Veel alternatieven om iedereen mee te laten betalen zijn er echter ook niet.
Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (CGS, SB, OB) en 1 stem tegen (DS ’10) aangenomen.
13. Wijziging van de legesverordening en aanpassing tarieven OZB en forensenbelasting 2012
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
14 Evaluatie strandbewaking door KNRM-lifeguards
Er wordt nog op papier gezet wat e.e.a. aan vermindering betekent voor de uren van de buitendienst.
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als bespreekstuk geagendeerd.
15. Aanpassing van het treasurystatuut
Dit punt wordt bij de volgende vergadering als hamerstuk geagendeerd.
16. Vaststelling procedure verkoop gemeentelijke woningen en gebouwen
In verband met de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
17. Samenwerking VAST
De voorzitter meldt dat er is gesproken over de erfpachtkwestie. Mogelijk wordt het systeem van
Staatsbosbeheer gevolgd.
V.w.b. de staandwantvisserij bestaat de kans dat bepaalde vormen toch worden toegestaan.
18 Vragenuur
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Ons Belang over de stand van
zaken rondom de vuurtoren antwoordt de voorzitter dat RWS heeft gemeld dat de 24-uursdienst
gewoon van kracht blijft en dat er vaste krachten (zo mogelijk van het eiland) komen i.p.v. inhuurkrachten.
De vraag van CGS en OB over de aansluiting busverbinding is inmiddels bij de mededelingen
beantwoord.
N.a.v. de vraag van Ons Belang over de maatregelen rondom mobiliteit en venstertijden geeft
wethouder Wiersema uitleg.
De vragen van Ons Belang over het gebruik van elektrische bussen worden voorgelegd aan de
provincie.
19. Sluiting
De heer Van Boven geeft zijn mening over de jachthaven.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2012,
, voorzitter
, griffier.

