Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
16 september 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. Ons Belang heeft twee moties ‘vreemd aan de orde van
de dag’ ingediend. Deze worden aan de agenda toegevoegd en behandeld onder nummer:
11a Omrinterrein
11b Nieuwestreek 7
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 mei 2014
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag of de toegezegde brief naar de Abvakabo over de cao WSW (Lijst van ingekomen
stukken) inmiddels is verstuurd, antwoordt de voorzitter dat dit is gebeurd.
e
Op de vraag over het Bezoekerscentrum (punt 9 1 Turap) geeft wethouder Dijkstra een toelichting op
de stand van zaken.
Op de vraag over de paardenpoep (Vragenuur) antwoordt wethouder Dijkstra dat er gesproken is met
betrokkenen.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 12 (wijzigingen in het systeem Auto-ontheffingen)
antwoordt wethouder Dijkstra dat aanvragers van een ontheffing voor gehandicapten actief worden
geïnformeerd over alternatieve vervoersmogelijkheden op het eiland. De eilander ontheffingen volgen in
een later stadium.
Naar aanleiding van de vraag over ingekomen stukken 4, 5 en 6 (beleidsontwikkeling rondom
jachthaven) geeft wethouder Dijkstra aan dat er in de komende maanden naar gekeken wordt.
Naar aanleiding van de vraag over ingekomen stukken 11, 14 en 15 (Geluidsoverlast) geeft de
voorzitter aan dat er een beleidskader wordt opgesteld voor geluidsoverlast rondom evenementen.
V.w.b. de overlast van horecabedrijven volgt in september een gesprek met betrokken
horecaondernemers, politie en briefschrijvers. In vervolg op dat gesprek zal vóór het zomerseizoen 2015
een inhoudelijke discussie plaatsvinden over de APV.
6. Mededelingen
Wethouder Meerdink meldt dat in een eerdere vergadering is bepaald dat sommige leerlingen in
aanmerking kunnen komen voor taxivervoer naar Dokkum, dit na aanvraag en op basis van een besluit
van B&W en advies van een deskundige. Voor het schooljaar 2014-2015 was het niet meer mogelijk deze
deskundige in te schakelen. Daarom zijn alle aanvragen die er lagen gehonoreerd. Dit kan betekenen dat
deze leerlingen ook de volgende jaren hiervan profijt hebben. De wethouder zegt toe dat de deskundige
dit jaar tijdig zal worden ingeschakeld.
7. Huishoudelijke hulp vanaf 2015
Wethouder Meerdink gaat in op de vragen en opmerkingen. Op enkele vragen wordt in een later
stadium teruggekomen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Vervolg woondiscussie
Wethouder Meerdink geeft een toelichting op het proces rondom de woondiscussie. Inzet is dat rond 1
juli 2015 in de raad besproken is, welk instrument uiteindelijk zal worden ingezet.
De voorzitter geeft een toelichting op het traject rondom de doorstroomwoningen.
Dit punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Stand van zaken welstandsnota
Wethouder Meerdink leidt dit punt mondeling in. Hij geeft aan dat er een ‘knip’ kan worden gemaakt in
het proces rondom de welstandsnota, en nu te volstaan met het doorvoeren van enkele technische
aanpassingen. Na de woondiscussie kunnen vervolgens de meer inhoudelijke onderdelen aan de orde
komen. De raad stemt ermee in, deze ‘knip’ aan te brengen. Zodra het aan de orde is zal er een
opiniërend voorstel worden voorgelegd aan de raad.
10. Collegeprogramma 2014-2018
De voorzitter gaat in op de vragen en opmerkingen en licht toe wat het college met dit programma
beoogt. Kern van het stuk is dat het college in gesprek wil met de inwoners van het eiland over de
belangrijke onderwerpen die in het programma zijn benoemd.
11. Samenwerking De Waddeneilanden
Er zijn geen mededelingen.
11a Motie, vreemd aan de orde van de dag, Omrinterrein
Ons Belang dient een motie in. De voorzitter legt uit dat voor deze vorm is gekozen om het mogelijk te
maken het punt nog deze vergadering te kunnen behandelen.
De motie wordt aangepast: de zinsnede ‘juridisch uit te zoeken welke consequenties de gemaakte
afspraken hebben’ wordt gewijzigd in: ‘uit te zoeken welke (juridische) consequenties de gemaakte
afspraken hebben’.
De heer Hagen onthoudt zich van stemming wegens mogelijke belangenverstrengeling.De motie wordt in
stemming gebracht en met 8 stemmen voor (OB, DS10, SB, mw. Van der Meulen)aangenomen.
11b Motie, vreemd aan de orde van de dag, Nieuwestreek 7
Ons Belang licht de achtergrond van de motie toe. Wethouder Meerdink geeft aan dat het college
bereid is de gevraagde rapportage op te stellen. De motie wordt in stemming gebracht en met 7 stemmen
voor (OB, SB, DS10) en 2 stemmen tegen (CGS) aangenomen.
12. Vragenuur
Op de vraag van DS10 over Domotica in de Riich antwoordt wethouder Meerdink dat dit aan
WoonFriesland gevraagd zal worden.
Op de vraag van DS10 over een buitendouche bij de strandovergang antwoordt wethouder Dijkstra dat
deze gerealiseerd zal worden. De raad pleit ervoor dit dan ook bij strandovergang de Marlijn te realiseren.
E.e.a. onder voorbehoud van een mogelijk risico op legionella in buitendouches.
Wethouder Meerdink licht de gang van zaken toe rondom bouwen in afwijking van de
omgevingsvergunning (vraag van Ons Belang).
Op het verzoek van Ons Belang om geïnformeerd te worden over de renovatie omgeving
Nieuwestreek/Reeweg antwoordt wethouder Dijkstra dat hiertoe een bijeenkomst wordt georganiseerd.
Daarnaast geeft hij een toelichting op de stand van zaken.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over het project Quick Wins-Zwembad geeft wethouder
Dijkstra een toelichting op de stand van zaken en het tijdspad.
13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
De heer Heikens vraagt aandacht voor veiligheid: het pleit ervoor vrachtwagens uit te rusten met een
achteruitrijcamera en containers, zoals glasbakken, niet midden op de dag te legen.
Vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 2014,
, voorzitter
, griffier.

