Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
16 oktober 2012
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Carrette (Ons Belang) is
afwezig. De overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De fractie van Democraten Schiermonnikoog ’10 dient een ordevoorstel in met als doel agendapunt 8
(Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan-Promenade) te schrappen van de agenda, o.a. omdat het te
laat is toegezonden. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 1 stem voor (DS ’10) en 7 stemmen
tegen (CGS, OB en SB) verworpen.
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heren van Huffelen, Glerum en Van Boven spreken in over agendapunt 8 (Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan-Promenade).
De heer Van Boven spreekt in over agendapunt 7 (Baggeren Jachthaven).
De opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van de desbetreffende agendapunten.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 september 2012
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De voorzitter geeft aan dat hij bij agendapunt 6 (Mededelingen) heeft gezegd dat er in 2013 een tekort
op de begroting zou ontstaan van zo’n €100.000,-. Dit had €50.000,- moeten zijn.
De vraag naar de standplaatsvergunning (punt 15 Vragenuur) kan nog niet worden beantwoord. Dit punt
roept een nieuwe vraag op: wie is eigenlijk de eigenaar van de steiger? Ook dit zal worden uitgezocht.
5. Lijst van Ingekomen stukken
De opmerking n.a.v. Ingekomen stuk 1 (Klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten) dat er op
drukke boten te weinig karretjes zijn voor de bagage, wat leidt tot onveilige situaties op het
passagiersdek, wordt besproken in het COBS-overleg.
Ook de busverbinding met Groningen (Ingekomen stuk 6) wordt aangekaart in het COBS-overleg.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat er een proefproject gaat plaatsvinden naar het laten dichtgroeien
van de heg rondom de begraafplaats.
Wethouder Wiersema deelt mee dat er vanuit de provincie bekeken wordt wat de beste locatie is voor
de stalling van de nieuwe elektrobussen en licht de overwegingen per locatie toe.
De voorzitter deelt mee dat tijdens de vorige vergadering is gezegd dat de Promenade reeds €500.000
heeft uitgegeven, maar dat de gemeente nog geen voorschotten heeft betaald. Als aanvulling hierop
geeft de voorzitter aan dat de Promenade in de opstartfase ook al € 227.000,- heeft uitgegeven. Deze
kosten zijn echter al helemaal afgerekend en de gemeente is in dit bedrag niet-risicodragend.
7. Baggeren jachthaven in 2012
Wethouder Korendijk gaat in op de vragen en opmerkingen en legt uit hoe de situatie is op het eiland
Juist. De raad kan niet instemmen met het besluit. Zij wil in 2013 niet baggeren. Met het voorstel
aansluiting te zoeken bij Rijkswaterstaat en met het onderhoud aan de steigers kan de raad wel
instemmen.
Besloten wordt dat er een nieuw voorstel wordt voorgelegd waarin de mening van de raad wordt
verwerkt. Het overzicht van de eigen werkzaamheden en de kosten daarvan wordt bij het voorstel ter
inzage gelegd.

8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Schiermonnikoog – dorp – herziening 2010” naar
aanleiding van uitspraak Raad van State (Promenade)
Er is destijds een fout gemaakt die nu met deze wijziging wordt hersteld. Het voorstel wordt in stemming
gebracht en met 7 stemmen voor (CGS, OB en SB) 1 stem tegen (DS ’10) aangenomen.
e

9. 2 tussenrapportage
Voorzitter en wethouders gaan in op de vragen en opmerkingen. Er wordt nog nagegaan hoe het zit
met de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging en de planning van het project ‘krimp’. Daarnaast wordt
uitgezocht hoe het precies geregeld is met de geldstroom van SOV/OZB/MAPS. De expiratiedatum van
de subsidie Promenade moet 31 december 2014 zijn.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Voorstel tot benoeming plaatsvervangend voorzitter Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Samenwerking VAST
De heer Bakker doet verslag van de VAST-bijeenkomst waarbij ook Texel aanwezig was.
11. Vragenuur
Democraten Schiermonnikoog 2010 heeft twee vragen gesteld. De antwoorden zijn:
- Het gewogen gemiddelde van het rentepercentage dat de gemeente in 2012 betaalt, bedraagt
4,55%, waarbij het percentage op de rekening courant schommelt rond 0%.
- Het bedrag dat door de gemeente terug is betaald op de forfaitaire heffing van de toeristenbelasting
bedraagt:
Groepsaccommodaties:
2010: 11.000 2011: 14.600
Vakantiewoningen:
2010: 2600 2011: 7000
De suggestie van Schiermonnikoogs Belang om (een verkorte versie van) de aanbiedingsbrief bij de
begroting mee te sturen met de nieuwsbrief wordt ter harte genomen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Na afloop van de vergadering vraagt de heer Augusteijn aandacht voor de invloed van zwaar verkeer op
de (monumentale) panden aan de Middenstreek en voor uit dimmen van de straatverlichting tijdens de
Nacht van de Nacht op 27 oktober a.s.

Vastgesteld in de vergadering van 27 november 2012,
, voorzitter
, griffier.

