Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
18 december 2012
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor punt 10 (benoeming bestuursleden) meteen besluitvormend te behandelen en
geeft aan dat er een brief van de Stichting Welzijn is toegevoegd aan de Lijst van ingekomen stukken.
De Christelijke Groepering Schiermonnikoog heeft een motie ingediend ‘vreemd aan de orde van de
dag’. Deze wordt aan de agenda toegevoegd als punt 16 (na het vragenuur).
De agenda wordt conform concept vastgesteld, met deze wijzigingen.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 november 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
Op de vraag of er al meer bekend is over het vervolgtraject voor Langestreek om de Noord 19 antwoordt
wethouder Korendijk dat dit in januari of februari aan de orde komt.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Er is een brief van de Stichting Welzijn over het recreatiewerk aan de lijst toegevoegd: nr. 13.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 1 (Cyclus raadsvergaderingen 2013) wordt opgemerkt dat de
oktobervergadering in de herfstvakantie valt. Dit wordt nagegaan.
N.a.v. de vragen over ingekomen stuk 3 (Analyse recreatie wadden) antwoordt de voorzitter dat
Schiermonnikoog hierin niet is meegenomen omdat Staatsbosbeheer het onderzoek heeft laten
uitvoeren. In de toekomst zou een dergelijk rapport wellicht in VAST-verband tot stand kunnen komen.
Er wordt kennisgenomen van de opmerkingen n.a.v. ingekomen stuk 4 (reacties op tv-programma over
biovergisters).
Er is inmiddels een inhoudelijke reactie voorbereid n.a.v. ingekomen stuk 10 (reactie
straatnamenbesluit).
Op de vraag n.a.v. ingekomen stuk 11 (vervoerscijfers veerdienst) waar het verschil zit tussen deze
cijfers en het minimum van ca. 250.000 jaarlijkse overtochten, antwoordt de voorzitter dat dit
nagegaan zal worden.
N.a.v. de vragen licht de voorzitter ingekomen stuk 13 (brief Stichting Welzijn over het recreatiewerk)
toe. Er wordt unaniem ingestemd met de concept-reactie van het college.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat er een aantal locaties in beeld zijn voor de stalling van de
elektrische bussen. Hierop wordt waarschijnlijk in januari teruggekomen.
7. Vaststellen 1e wijziging verordening Onroerende zaakbelasting en verordening
Forensenbelasting
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Ontwikkelingsplan zwembad
De wens om het zwembad te behouden wordt breed gedragen. Naar aanleiding van de discussie wordt
voorgesteld om het plan iets concreter te maken en dit als raad in een technisch overleg te bespreken
om zo tot een beter compromis te komen. Hiermee wordt ingestemd. Op basis van de uitkomsten van
dat overleg wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.
9. Vaststelling WMO-verordening

Voorgesteld wordt om het voorstel meteen besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Benoeming leden bestuur Stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande
Voorgesteld wordt om het voorstel meteen besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Er wordt nog uitgezocht wat er wordt bedoeld met ‘traditioneel schieten’ en er wordt ingegaan op de
bijgevoegde notitie ‘Wijzigingen n.a.v. nieuwe Drank- en Horecawet’ (m.n. handhaving en nieuwe rol
burgemeester).
Voorgesteld wordt om het voorstel meteen besluitvormend te behandelen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Motie onderzoek toeristenbelasting
De heer Bakker (CGS) licht de door de Christelijke Groepering Schiermonnikoog en
Schiermonnikoogs Belang ingediende motie toe, om het college te verzoeken onderzoeken in te
stellen naar mogelijk andere systemen voor het heffen van toeristenbelasting/forensenbelasting.
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
13. Begrotingswijzigingen
De begrotingswijzigingen worden vastgesteld.
14. Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat er op 30 november en 1 december op Ameland een
(kennismakings)bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor de raden van alle Waddeneilanden. Een
belangrijk onderwerp was de samenwerking met Texel.
15.

Vragenuur
Ons Belang heeft vragen ingediend over wegen en openbare verlichting:
Wethouder Korendijk geeft aan dat er in 2013 een nieuw wegenplan komt waarin de Heereweg wordt
opgenomen. Het voetpad aan de Badweg wordt in het voorjaar van 2013 aangepakt. Er vindt twee keer
per jaar inspectie van de wegen plaats. De verlichting van de Badweg wordt meegenomen in het plan
voor de kop van de Badweg.
Democraten Schiermonnikoog ’10 heeft drie vragen ingediend:
Op de vragen over de heg langs de begraafplaats antwoordt wethouder Korendijk dat de hele zijde
aan de Langestreekkant is aangepakt omdat dan het zicht op de begraafplaats sneller verbetert.
Op de vragen over de elektrowagen van de Stichting Welzijn antwoordt wethouder Wiersema dat dit
geen vraag is voor het college maar voor het stichtingsbestuur.
N.a.v. de vraag over de publicatie van raadsverslagen in de Dorpsbode wordt besloten dit nader te
bespreken in het seniorenconvent.

16. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’
De heer Bakker (CGS) licht de door de Christelijke Groepering Schiermonnikoog ingediende motie
toe, om het functioneren van de MAPS te evalueren. De voorzitter gaat in op de constateringen in de
motie, die hij niet onderschrijft. Het initiatief als zodanig, om de procedures eens goed te bekijken, acht
hij wel waardevol. Het college zal hierop terugkomen. Deze afspraak leidt ertoe, dat de motie niet wordt
ingediend.
17. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Na afloop van de vergadering spreekt de heer Van Boven in over de jachthaven.
Vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2013,
, voorzitter
, griffier.

