Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
25 juni 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig. De
voorzitter meldt dat wethouder Korendijk op deze avond afwezig is.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2013
Tekstueel:
Het verslag wordt als volgt aangepast bij punt 5 (Lijst van ingekomen stukken): ‘De raadsleden achten… ‘
wordt: ‘Een aantal raadsleden acht…. ‘
Naar aanleiding van:
Punt 5 (Lijst van ingekomen stukken): DS ’10 merkt op het niet juist te vinden dat als een fractie een
onderwerp op de agenda wil hebben (bijvoorbeeld n.a.v. een ingezonden brief) dit kan worden
tegengehouden door een meerderheid in de raad. De voorzitter antwoordt dat in het seniorenconvent
wordt besproken of het reglement van orde op dit punt volgens de fracties nog voldoet .
Op de vraag over het bestuur van de stichting jachthaven (Punt 6, Mededelingen) antwoordt de
voorzitter dat het stichtingsbestuur niet is opgestapt, maar dit wel voornemens is. Zij hebben
aangegeven hun werk wel in goede orde af te maken, inclusief overdracht.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vraag over de procedure rondom ingekomen stuk 3 (Bestrijden overlast paardenuitwerpselen)
antwoordt de voorzitter dat de evaluatie visueel was: ligt er paardenpoep, ja of nee? De APV wordt
dagelijks gehandhaafd, maar niet over elke actie wordt overlegd. Deze brief is binnen het kader van de
APV verzonden.
Naar aanleiding van de opmerkingen over ingekomen stuk 5 (Nieuwsbrief Ons Belang) merkt de
voorzitter op dat de raad een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ kan indienen om het college op te
roepen een voorlichting te organiseren over de mestvergister.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 (Besluitenlijsten) beaamt de voorzitter dat het jaarverslag van
de bibliotheek nog op de Lijst van ingekomen moet komen te staan.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat de inspectie bij ‘Yn de Mande’ positief is verlopen en er een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering is geconstateerd.
e

7. 1 tussenrapportage 2013
De voorzitter en wethouder Wiersema gaan in op de vragen en opmerkingen. In september volgt meer
informatie over de stand van zaken rondom het ambitiemanifest, het college reageert op de brief van de
Conegroup, er komt nog een antwoord op de vragen over het bomenplan, ook de reactie op het budget
Oosterreeweg (damwand) volgt, de tekeningen voor het toiletgebouw bij de strandovergang krijgt de raad
nog, er wordt nagekeken of het beheersplan ten onrechte twee keer in de begroting staat, de lijst met
projecten wordt opgeschoond en de jaarlijkse verantwoording strandbewaking komt in september op de
lijst van ingekomen stukken.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Notitie financieel kader
De voorzitter beaamt dat het beeld voor de komende jaren somber is. De voorzitter stelt voor om, als
degene die boven de partijen staat, op een rij te zetten op welke posten, subsidies of voorzieningen kan
worden bezuinigd. Deze onderlegger kan door de partijen als sturingsinstrument worden gebruikt. De lijst
kan desgewenst opiniërend worden besproken. Afgesproken wordt dat hierover verder gesproken zal
worden in het seniorenconvent.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Kostentoerekening begraafplaats
Ons Belang dient zes moties in.
De notitie kostentoerekening wordt in stemming gebracht en met 5 stemmen voor (CGS, SB) en 4
stemmen tegen (OB, DS’10) vastgesteld.
Vervolgens worden de moties in stemming gebracht:
Nr.
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2
3
4
5
6

advies college
akkoord
ontraden
akkoord
ontraden
ontraden
ontraden
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OB/DS‘10
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Motie 1 en 3 worden unaniem aangenomen, de overige moties worden verworpen.
10. Meerjarenplan onderhoud gebouwen
De voorzitter en wethouder Wiersema gaan in op de vragen en opmerkingen. De voorzitter geeft aan
dat het stuk wordt geactualiseerd en waar nodig herzien en er wordt bekeken wat er aan verlagingen
mogelijk is. De lijst van 2007 zal hierin worden meegenomen.
Dit punt komt een volgende keer terug op de agenda.
11. Meerjarenplan onderhoud wegen
Mevrouw Van der Meulen verlaat bij dit punt de vergadering. De voorzitter geeft aan dat berekend
wordt wat de gevolgen zijn van een evt. langere afschrijvingstermijn.
Dit punt komt een volgende keer terug op de agenda.
12. Samenwerking VAST
De voorzitter geeft aan dat er inmiddels twee waddeneilanden zijn met een waarnemend burgemeester.
Er is een overleg geweest met alle burgemeesters en secretarissen van de eilanden over de
bedrijfsvoering. Er vindt in juli een extra vergadering van het Eilander College plaats.
13. Vragenuur
Ons Belang heeft twee vragen ingediend:
Op de vraag over zonnepanelen in overtuinen in het beschermd dorpsgezicht antwoordt wethouder
Wiersema dat ze gezien worden als een bouwwerk en dat er een toetsing moet plaatsvinden. Er kunnen
eventueel nadere eisen worden gesteld en ook de welstand is aan de orde.
Op de vragen over de veiligheidsregio antwoordt de voorzitter dat het onderhoud aan de
brandweergarage wordt overgedragen aan de veiligheidsregio. Over de toekomst van het
ondersteuningspeloton benadrukt de voorzitter dat het ondersteuningspeloton wat het college betreft
moet blijven.
Op de vraag van Democraten Schiermonnikoog ‘10 de Promenade antwoordt de voorzitter dat er
geen nieuwe exploitatiebegroting is.
14. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2013,
, voorzitter
, griffier.

