Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
29 mei 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
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 23 april 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De vraag over de stand van zaken rondom het kort geding over de jachthaven wordt beantwoord bij de
mededelingen.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 1 (Motie windmolenparken op zee) antwoordt de voorzitter dat er
vanuit VAST is gereageerd op de motie. Verder gaat er op 5 juni een delegatie van VAST naar Den Haag
om over dit onderwerp te spreken.
Op de vraag over ingekomen stuk 2 (Brief ministerie van Binnenlandse Zaken) antwoordt de
voorzitter dat er geen dwang van bovenaf zal worden toegepast.
Op de vraag hoe het college ingekomen stuk 7 (Werkgroep ‘Schiermonnikoog vergist zich niet’) wil
afhandelen, antwoordt de voorzitter dat er niet inhoudelijk op de brief zal worden gereageerd. De raad
kan zijn afwegingen kenbaar maken als de grondverkoop aan de orde is. Verder worden de opstellers van
de brief erop gewezen dat de raad op dit moment geen verordening op het referendum kent, waardoor
een referendum op korte termijn niet haalbaar is.
De raadsleden achten het niet wenselijk hierover pas te spreken wanneer grondverkoop aan de orde is.
Bovendien is er behoefte aan meer informatie. Besloten wordt het behandelingsvoorstel te wijzigen in:
Aanhouden in afwachting van bespreking in het seniorenconvent.
Op de vraag naar aanleiding van ingekomen stuk 8 (Conceptverslag vergadering commissie financiën)
antwoordt de voorzitter dat de notitie over de diverse rollen rondom de jachthaven spoedig per mail
wordt toegezonden.
6. Mededelingen
Wethouder Korendijk leest een mail voor van de voorzitter van het Stichtingsbestuur Jachthaven
waarin wordt meegedeeld dat er geen hoger beroep zal worden aangetekend en wat de beweegredenen
hiervoor zijn.
De voorzitter deelt mee dat er door de Kamer van Koophandel een dienstverleningsonderzoek heeft
plaatsgevonden, waarin de gemeente Schiermonnikoog goed heeft gescoord inzake de dienstverlening
per telefoon en via e-mail.
7. Jaarrekening 2012
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen. De voorzitter zegt toe dat op papier wordt gezet hoe
het debiteurenbeleid voor onze gemeente eruit ziet. De wethouder zal de raad informeren over de stand
van zaken rondom het ambitiemanifest Duurzame Wadden.
Ons Belang dient een motie in aangaande de beoogde verkoop van Langestreek 130 (M1).
Democraten Schiermonnikoog ’10 dient een motie ‘verruiming budget woningaanpassingen’ in (M2).
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten zodat eenieder in de gelegenheid is de
consequenties van deze moties te bespreken. Na de schorsing wordt de vergadering voortgezet.
Ons Belang trekt motie M1 in, in afwachting van de ontwikkelingen rondom het meerjarenonderhoudsplan.
Er is veel sympathie voor motie M2. Om deze uit te kunnen voeren is het echter nodig het besluit bij de
jaarrekening als volgt aan te passen:

De jaarrekening 2012 vast te stellen;
€ 25.000 ten gunste te brengen van de Reserve voorzieningen gehandicapten, met reservenummer
7.910.22.2;
en het rekeningsresultaat 2012 van € 2.280 ten gunste te brengen van de Algemene reserve, met
reservenummer 7.910.012.
Motie M2 zelf wordt als volgt gewijzigd: ‘tot deze een stand van € 100.000,- heeft bereikt, te beginnen in
2013 uit het WMO-overschot 2012’ wordt gewijzigd in: ‘tot een maximum van € 100.000,- ‘
Er wordt unaniem besloten conform het voorstel met gewijzigd besluit.
Er wordt unaniem ingestemd met de gewijzigde motie.
8. Notitie activeringsbeleid
Ons Belang dient een motie over de restwaarde van het rollend materieel.
De notitie wordt in stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen voor (CGS, SB, DS’10) en 3
stemmen tegen (OB).
De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (OB) en 6 stemmen tegen (CGS, SB, DS’10)
9. Omgevingsplan
Het is de vraag hoe er vanaf 2014 gerapporteerd gaat worden nu het verplichte gemeentelijke
milieuprogramma wordt geschrapt. Een deel van de rapportage over milieutaken krijgt een plek in de
begroting, maar de raad houdt graag zicht op o.a. handhaving. Wethouder Wiersema geeft aan dat
hierin een taak ligt voor de FUMO. Indien nodig komt hiervoor een voorstel naar de raad.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Fryslân
De voorzitter geeft aan dat deze wijziging op korte termijn financiële consequenties heeft. Voor de inzet
en de aanwezigheid van de brandweer op het eiland verandert er echter niets.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Concept brandrisicoprofiel en dekkingsplan 1.0 veiligheidsregio Fryslân
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Samenwerking VAST
Er zijn geen mededelingen over de Samenwerking VAST.
13.

Vragenuur
Democraten Schiermonnikoog ‘10 heeft twee vragen ingediend:
Op de vraag over de kleur van het geplaatste elektriciteitshuisje bij de busgarage antwoordt wethouder
Korendijk dat de kleur groen tegen meerprijs mogelijk is. De wethouder zegt toe uit te zoeken wat de
kosten hiervoor zijn. Indien de raad een groen huisje wenst, dient hiervoor budget te worden
vrijgemaakt.
Op de vraag over de overdracht van de elektrische bussen antwoordt wethouder Wiersema dat ook
het college zeer teleurgesteld is over het feit dat Schiermonnikoog niet is betrokken bij de
voorbereidingen rondom de ingebruikname. De provincie is zich hier inmiddels van bewust en er wordt
nu gekeken naar mogelijkheden om alsnog iets te organiseren.

14. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2013,
, voorzitter
, griffier.

