Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
23 april 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Van der Meulen (CGS) en
de heer De Groot (OB) zijn niet aanwezig. De overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter verzoekt raadsleden en wethouders om na sluiting van de vergadering nog even te blijven
zitten voor een vertrouwelijke mededeling. Het publiek wordt verzocht de zaal op dat moment te
verlaten.
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 19 maart 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 1 (Vervoerscijfers veerdienst) antwoordt de voorzitter dat de
volledige cijfers incl. die van de Esonborg terugkomen in de jaarrekening.
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen over ingekomen stuk 2 (Financiële verhoudingen
rondom (school)gebouw Gasaustraat) zegt de voorzitter toe dat hierover een keer gesproken zal
worden.
Naar aanleiding van ingekomen stuk 8 (Brief mw. Carrette) wordt voorgesteld om te bespreken wat
destijds de precieze bedoeling was van het aangenomen amendement. Besloten wordt eerst de
uitspraak van de rechter af te wachten.
De raad stemt in met de beoogde sterkte basisteams politie-eenheid Noord Nederland (ingekomen
stuk 12)
Op de vragen over ingekomen stuk 13 (Rapportage ondergrondse afvalcontainers) antwoordt
wethouder Korendijk dat er een full service abonnement is afgesloten voor onderhoud en reparaties.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema deelt mee dat met de Conegroup is afgesproken dat het huidige zandfilter nog
een jaar wordt gebruikt. Over het kleine risico dat hiermee gepaard gaat, worden nog nadere afspraken
gemaakt. Daarnaast deelt de wethouder mee dat het zwembad open gaat nadat er een nieuwe coating is
aangebracht. Hiervoor moet de buitentemperatuur echter hoger zijn.
Wethouder Wiersema deelt mee dat er vanaf 6 mei t/m de herfstvakantie weer op alle boten een bus
naar Groningen rijdt. Daarnaast valt er in juni een definitieve beslissing over de dienstregeling 2014,
waarin ook sprake is van een bus op elke boot.
Wethouder Korendijk deelt mee dat er op 22 april jl. een kort geding is geweest over de jachthaven.
De uitspraak volgt op 8 mei.
De voorzitter deelt mee dat in de aandeelhoudersvergadering van KabelNoord het besluit over de
verglazing is overgenomen, zoals voorgesteld.
7. Verrekening kosten bij rioolontstopping
Ons Belang dient een amendement in. ‘Bij rioolverstopping waarvan de oorzaak aan gemeentelijke zijde
ligt, vergoedt de gemeente maximaal twee uren arbeidsloon van één medewerker aan zoek- en
graafkosten’ wordt gewijzigd in: ‘vergoedt de gemeente het arbeidsloon aan zoek- en graafkosten’.
Het amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen met 5 stemmen voor (OB, DS’10 en SB)
en 2 stemmen tegen (CGS).
8. Voorstel betreffende verlenging controleprotocol jaarrekening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat er op 11 april jl. een vergadering van de Eilander Raad is gehouden. Hierbij
was ook een delegatie van Texel aanwezig. Besloten is dat er een werkgroep wordt gevormd om de
aansluiting van Texel bij VAST te onderzoeken.
In het Eilander College is besloten om als VAST gezamenlijk een reactie te geven op de zogenaamde
‘decentralisatiebrief’ van minister Plasterk.
10.

Vragenuur
Schiermonnikoogs Belang heeft twee vragen ingediend:
Op de vraag over de zwemlessen antwoordt wethouder Wiersema dat ook het college heeft gemerkt
dat er onrust over is ontstaan. Hierop is er contact geweest met de Conegroup. Zij hebben maatregelen
genomen omtrent de communicatie en de Conegroup zal een beroep doen op de ouders om terug te
komen op hun besluit om elders zwemlessen te gaan volgen.
Op de vraag over publicaties in enkele kranten antwoordt de voorzitter dat het artikel in de Nieuwe
Dockumer Courant een advertentiemogelijkheid betrof, waar ondernemers van andere eilanden kennelijk
gebruik van hebben gemaakt en de ondernemers hier niet. V.w.b. het artikeltje in de Volkskrant: het is
bijna onmogelijk je te verweren tegen dergelijke berichten.
Ons Belang heeft drie vragen ingediend:
Op de vraag over de openbare toiletgebouwen antwoordt wethouder Korendijk dat het mogelijk is de
toiletten eerder en langer geopend te houden. Hieraan hangt wel een kostenplaatje waarover in de
begroting kan worden besloten.
Op de vraag over het pad langs de Badweg antwoordt wethouder Korendijk dat de reparaties vóór de
zomer gereed zullen zijn.
Op de vragen over het krediet voor de kinderopvang antwoordt wethouder Wiersema dat de raad,
weliswaar per abuis, een krediet beschikbaar heeft gesteld tot het eind van 2013. Dit geeft de Stichting
tijd om een beleidsplan voor de toekomst te schrijven. Ons Belang geeft aan voorstander te zijn van het
beschikbaar stellen van middelen om de kinderopvang in stand te houden. De voorzitter merkt op dat
dit soort beslissingen worden genomen tijdens de begrotingsvergadering in oktober.

11. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2013,
, voorzitter
, griffier.

