Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
24 juni 2014
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Bakker spreekt in bij agendapunt 7 (Raadsprogramma).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 mei 2014
Tekstueel:
Punt 15 Vragenuur:
Bij de vraag over de strandovergang staat wethouder Meerdink. Dit moet zijn: wethouder Dijkstra.
Bij de vraag over de opslag bouwmaterialen staat wethouder Dijkstra. Dit moet zijn: wethouder
Meerdink.
Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag over de bijeenkomst van de NAM (Lijst van ingekomen stukken) antwoordt wethouder
Meerdink dat er nog geen informatie van de NAM is ontvangen. Hij gaat dit na.
Op de vraag over onderhoud groenvoorziening Oosterreeweg (Vragenuur) antwoordt wethouder
Dijkstra dat de gemeente dit doet, als bewoners het zelf niet doen. De wethouder zal nagaan of dit
financiële gevolgen heeft.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de vraag over ingekomen stuk 1 (Gebruik 4 Wheel drive KNRM) antwoordt de
voorzitter dat het contract destijds zo getekend is. Bij een volgend contract kunnen andere keuzes
worden gemaakt.
Naar aanleiding van de wens van de raad om ingekomen stuk 3 (brief Abvakabo inzake cao WSW) niet
voor kennisgeving aan te nemen maar te ondersteunen, geeft de voorzitter aan dat er hiertoe een brief
wordt verstuurd.
Ingekomen stuk 5 (rapport n.a.v. de expertmeeting wonen) wordt niet voor kennisgeving aangenomen
maar betrokken bij de beleidsontwikkeling ter zake.
Het rapport over de kleine jachthavens (ingekomen stuk 7, besluitenlijsten) wordt aan de raad ter
beschikking gesteld.
Naar aanleiding van de vragen over het toegevoegde ingekomen stuk 8 (Brief L. Kok over
geluidsoverlast horeca) geeft de voorzitter aan dat na de zomer het seizoen zal worden geëvalueerd en
bekeken zal worden of de huidige APV nog werkbaar is.
Op de vraag over het ontbreken van brieven van de heer Van Boven op de lijst van ingekomen stukken
antwoordt de voorzitter dat hij dit zal nagaan. Indien van toepassing worden de betreffende brieven
alsnog op de lijst geplaatst.
6. Mededelingen
De voorzitter meldt dat het dossier ‘afhandeling Promenade’ naar wethouder Dijkstra gaat. Wethouder
Dijkstra geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken.
7. Raadsprogramma
De fracties van CGS en SB gaan uitgebreid in op het voorliggende stuk. De voorzitter geeft aan dat het
stuk een weergave is van de gesprekken zoals die hebben plaatsgevonden tussen de coalitiepartijen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met zes stemmen voor (OB, DS10) en drie stemmen tegen
(CGS, SB) aangenomen.
8. Belastingheffing in samenhang met BAG en WOZ
De fractie van Ons Belang dient een amendement in om de huidige heffingspraktijk en tariefdifferentiatie
te handhaven. Het amendement wordt in stemming gebracht:
voor: OB en DS10
tegen: CGS en SB
aangenomen
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met zes stemmen voor (OB, DS10) en drie stemmen tegen
(CGS, SB) aangenomen, met inachtname van het ingediende amendement.

e

9. 1 Tussentijds rapportage 2014
De fracties van CGS en SB dienen een motie in om de gevolgen van het niet doorgaan van de
Promenade voor 31 juli in kaart te brengen.
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen. Wethouder Dijkstra zegt toe dat het convenant
vaarrecreatie aan de raad ter beschikking wordt gesteld. Hij ontraadt de motie. Er wordt aan gewerkt om
alles rondom de Promenade in kaart te brengen, maar daar is wat meer tijd voor nodig. De plannen voor
de Reeweg/Nieuwestreek komen ter inzage te liggen bij de griffier.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
De motie wordt in stemming gebracht:
voor: CGS en SB
tegen: OB en DS10
verworpen
10. Notitie financieel kader 2014-2018
De voorzitter zegt toe dat het in januari jl. ingediende amendement over het baggeren van de jachthaven
e
wordt verwerkt in de 2 Turap.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden
De betreffende informatie zal worden opgenomen in de nieuwsbrief
Dit punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Wijziging verordening leerlingenvervoer
De fracties van OB en DS10 dienen een amendement in bij lid 1 van artikel 22.
Wethouder Meerdink bevestigt dat het kunnen volgen van passend onderwijs ook geldt voor cat. IV.
Na discussie over artikel 22 en een korte schorsing wordt besloten het amendement als volgt te wijzigen:
De tekst van lid 1 van het artikel 22 van de verordening als volgt te wijzigen:
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun
persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn
aangewezen op onderwijs aan de vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd
vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van B&W, dat zich daarin laat adviseren door een
onafhankelijke, ter zake deskundige.
Lid 2 van artikel 22 komt hiermee te vervallen, lid 3 wordt lid 2.
Het amendement wordt niet meer in stemming gebracht, omdat het door het college is overgenomen.
Na een tweede schorsing wordt het gewijzigde voorstel besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem
conform het voorstel besloten.
13. Samenwerking De Waddeneilanden
Er zijn geen mededelingen.
14. Vragenuur
Op de vraag van DS10 over overlast door paardenpoep antwoordt wethouder Dijkstra dat er nogmaals
aandacht voor gevraagd zal worden via de nieuwsbrief en dat er een gesprek gevoerd zal worden met
betrokkenen.
Ons Belang heeft drie vragen ingediend:
Op de vraag over de invoering van een 24-uurs telefonisch luisterend voor WMO antwoordt wethouder
Meerdink dat dit een wettelijke verplichting betreft. De raad ontvangt nog een uitnodiging om bijgepraat
te worden over alle zaken rondom de WMO.
Op de vraag over Oplaadpunten voor elektrische auto’s op Lauwersoog antwoordt wethouder Dijkstra
dat dit de openbare ruimte van de gemeente de Marne betreft. Hij zal overleggen met
Scheepspark/Scheepstra over hoe zij dit ervaren en wat een mogelijke oplossing zou zijn.
Op de vraag over de brandveiligheid van horecabedrijven antwoordt wethouder Meerdink dat alle
logiesverstrekkende bedrijven periodiek door de brandweer worden gecontroleerd. Geconstateerde
gebreken dienen te worden opgeheven.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 16 september 2014,
, voorzitter
, griffier.

