Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
19 november 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Arends (SB) en de heren
AB (OB) en Hagen (CGS) zijn afwezig. De overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Otte spreekt in over ingekomen stuk 8 (Huisartsenzorg op Schiermonnikoog).
De heer Van Boven spreekt in over agendapunt 11 (Baggeren jachthaven). De opmerkingen zullen
worden betrokken bij de behandeling van de desbetreffende agendapunten.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 september 2013
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag over het voertuig van de KNRM antwoordt de voorzitter dat deze beantwoording nog volgt.
Op de vragen over de stand van zaken Promenade antwoordt de voorzitter dat er inmiddels een
kwartiermaker van start is gegaan die binnenkort met een verslag komt.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 1 (Gasplannen GDF-SUEZ) antwoordt wethouder Korendijk dat bij
proefboringen geen put-stimulering nodig is. Mocht dit bij winning nodig zijn dan wordt er een MER
opgesteld.
Op de vraag over ingekomen stuk 4 (Heffing toeristenbelasting) antwoordt de voorzitter dat er al eerder
gesproken is met de Stichting Kaleb. Het onderwerp toeristenbelasting zal anderszins terugkomen op de
raadsagenda.
Ingekomen stuk 8 (Huisartsenzorg op Schiermonnikoog) wordt besproken. Ons Belang dient een motie
in. Na een korte schorsing wordt er een aangepaste motie ingediend die door alle fracties is ondertekend.
Deze motie wordt unaniem aangenomen.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk deelt mee dat het bestuur van Stichting Jachthaven ‘De oude Veerdam’ heeft
besloten aan te blijven. Er zal een nieuw lid worden afgevaardigd namens de SOV. Er wordt opgemerkt
dat het nodig is goede werkafspraken te maken. Ons Belang zou graag schriftelijk uitleg ontvangen van
het stichtingsbestuur over deze ommekeer en geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in het oude
bestuur.
7. Opheffen gemeenschappelijke regeling brandweer
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Opheffen milieuadviesdienst
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Transitiearrangement Jeugdzorg
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Amendement bestemmingsplan
Het draait om de vraag wat destijds de bedoeling van de raad was toen dit amendement werd
aangenomen en of die bedoeling goed is verwoord in het uiteindelijke bestemmingsplan. Verdere
verruiming van de mogelijkheden dient echter ook te worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE). Er blijkt behoefte te zijn aan meer informatie om tot een oordeel te komen. Dit
punt komt een volgende keer terug op de agenda als bespreekstuk.

11. Baggeren jachthaven
Er is behoefte aan meer informatie, m.n. over de optie te laten baggeren door baggerbedrijf Krul. Er wordt
nagegaan wat er nog aan extra informatie kan worden aangeleverd. Dit punt komt een volgende keer
terug op de agenda als bespreekstuk.
12. Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden
Het punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. Inventarisatie gemeentelijke gebouwen
Er is voor een aantal gebouwen behoefte aan meer informatie (m.n. over bezetting & gebruik Kittiwake en
het sluitend maken van het huurcontract voor Langestreek 130). Dit punt komt een volgende keer terug
op de agenda als bespreekstuk.
14. Meerjarenplan onderhoud gebouwen
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen.
Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda als bespreekstuk.
15. Opdracht integrale welstandsnota
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen. Wethouder Korendijk geeft aan dat de
duurzaamheidsmaatregelen nog worden toegevoegd.
Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda als bespreekstuk.
16. Samenwerking VAST
Er zijn geen mededelingen
17. Vragenuur
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de busverbinding naar Groningen
geeft wethouder Wiersema de laatste stand van zaken.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over het Torenbinnenpad antwoordt de voorzitter dat dit
zal worden aangekaart in het overleg met de politie.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de ‘witte’ watertoren antwoordt wethouder Korendijk
dat eigenaar KPN al is gewezen op het onderhoud van de toren.
Ons Belang heeft vijf vragen ingediend:
Op de vraag over de mogelijkheid voor bedrijven een woning van WoonFriesland te kopen, antwoordt
wethouder Wiersema dat dit voor woningcorporaties niet is toegestaan.
.
Het overzicht van de reeds gemaakte kosten voor de Promenade is al eerder toegezegd. Dit moet nog
komen.
Op de vraag over de registratie van de bijeenkomst over de BAG antwoordt wethouder Korendijk dat
registratie slechts voor intern gebruik was, maar dat dit wel bij de aanwezigen gemeld had moeten
worden. De vragen over de fiscale gevolgen en de bijgebouwen op overtuinen wanneer een pand twee
huisnummers krijgt, worden schriftelijk beantwoord.
Op de vraag over de sluiting van het filiaal van de Rabobank antwoordt de voorzitter dat er voor ouderen
naar een oplossing wordt gezocht.
De vraag over de huidige personeelsbezetting binnen de gemeentelijke dienst wordt schriftelijk
beantwoord.
18. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013,
, voorzitter
, griffier.

