Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
2 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. Schiermonnikoogs Belang is met één raadslid vertegenwoordigd omdat de heer Van der Kolk
tijdens de vorige vergadering afscheid heeft genomen. De overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid
Er wordt een commissie van drie benoemd: mevrouw Van der Meulen, de heer AB en de heer Dijkstra
wordt gevraagd de geloofsbrieven van mevrouw Arends te onderzoeken.
De vergadering wordt hiertoe geschorst.
3. Installatie nieuw raadslid
De vergadering wordt hervat. Mevrouw Van der Meulen deelt mee dat de geloofsbrieven in orde zijn
bevonden en richt een welkomstwoord tot mevrouw Arends.
De voorzitter gaat over tot de installatie. Mevrouw Arends legt de belofte af.
4. Vaststelling agenda
De fracties van Ons Belang en Democraten Schiermonnikoog ’10 dienen een ordevoorstel in met als
doel agendapunt 9 (Ontwikkelingsplan zwembad) te schrappen van de agenda omdat er weinig nieuwe
informatie in het stuk staat. Wethouder Wiersema geeft aan dat het nu op de agenda staat zodat de
raad vroegtijdig kan meedenken en een richting kan bepalen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (OB en DS ’10) en 5 stemmen tegen
(CGS en SB) verworpen.
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
5. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat de verkoop van de grond aan het Melle Grietjespad voorlopig van
de baan is.
7. Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016
Wethouder Korendijk gaat in op de vragen en opmerkingen. Er wordt nog nagegaan wat het
rentepercentage is en wat er mogelijk is met de verhouding eenpersoons-/meerpersoonshuishoudens.
Dit punt komt terug op de agenda van november.
8. Prestatieafspraken met WoonFriesland
Wethouder Wiersema gaat in op de vragen en opmerkingen en zegt toe dat het college een reactie zal
geven op het voorstel van DS ’10 om als gemeente geld van de BNG te lenen aan WoonFriesland.
Dit punt komt terug op de agenda van november.
9. Ontwikkelingsplan zwembad
De raad mist een gedegen (financiële) onderbouwing van het voorstel en mist antwoord op de vragen en
opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst in maart 2012.
Wethouder Wiersema geeft aanvullende informatie over de kosten van optie 1. De raad vindt het van
groot belang dat er een zwembad blijft voor eilanders en alle gasten van het eiland.
Besloten wordt dat er een nieuw voorstel wordt gemaakt met daarin een programma van eisen op basis
van alle gemaakte opmerkingen. Met dat programma van eisen kan de Conegroep dan een
marktonderzoek laten doen. In het stuk dient ook aan de orde te komen waarom het huidige bad niet
gehandhaafd kan worden.
Dit punt komt een volgende keer opiniërend terug op de agenda.

10. Samenwerking VAST
De heer Bakker deelt mee dat hij op 11 oktober naar een bijeenkomst gaat van VAST, waarbij ook Texel
zal aanschuiven. Er vindt nog een vooroverleg plaats met de Eilander Raadsleden van Schiermonnikoog.
11. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 27 november 2012,
, voorzitter
, griffier.

