Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 december 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.
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 november 2013
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 november 2013
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Er wordt verzocht om de vragen uit de vorige vergadering over de fiscale gevolgen en de bijgebouwen op
overtuinen wanneer een pand twee huisnummers krijgt, mee te nemen bij behandeling van de BAGproblematiek.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 1 (Definitief Toeristisch Programma Friese Wadden (TPFW) en
projectenboek) antwoordt de voorzitter dat dit programma de Waddenregio betreft (dus incl. de
walgemeenten) en dat de Streekagenda de VAST-gemeenten betreft. Op sommige onderwerpen is
hierbij wel overlap en de projecten uit het TPFW worden ondergebracht in de Streekagenda.
Op de vraag over ingekomen stuk 7 (Zienswijze strandpaviljoen Wagenborg) antwoordt wethouder
Korendijk dat de officiële zienswijze-procedure nog volgt.
Ingekomen stuk 5 (Bestuur stichting jachthaven “de oude Veerdam”) wordt besproken. Ons Belang
dient een motie in om het vertrouwen in het huidige bestuur op te zeggen en een procedure voor een
nieuw bestuur op te starten. Het college ontraadt de motie. De motie wordt met 3 stemmen voor (OB) en
6 stemmen tegen (CGS, SB, DS’10) verworpen.
6. Mededelingen
Wethouder Wiersema heeft drie mededelingen:
- Toelichting op het plan voor de Willemshof.
- Stand van zaken vervanging Riich.
- Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek zwembad.
Deze punten worden t.z.t. met een voorstel voorgelegd aan de raad.
Wethouder Korendijk deelt mee dat er in januari een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd over
een proef met een eenvoudige baggermethode met de Jan van Gent.
De voorzitter doet een mededeling over de stand van zaken rondom de Promenade.
7. Inventarisatie gemeentelijke gebouwen
Het voorstel wordt besproken. Er worden 6 amendementen en een motie ingediend:
Nr.
A1
A2
A3
A4

Betreft
Uitstellen besluit verkoop
Kittiwake
Geen verkoop Kittiwake
Verkoop garageboxen
Verkoop drukkerij/
duiventil

Ingediend door
CGS & SB

Voor
CGS/SB

Tegen
OB/DS’10

Beslissing
Aangenomen

OB
OB
OB

OB/DS’10
OB
OB/DS’10

CGS/SB
CGS/SB/DS’10
CGS/SB

Verworpen
Verworpen
Verworpen

A5
A6
M1

Informeren raad over
plannen Willemshof
Afspraken Reddingsweg 2
Storten boekwinst

OB

unaniem

OB
OB

OB/DS’10
OB/DS’10

Aangenomen
CGS/SB
CGS/SB

Verworpen
Verworpen

Er wordt ingegaan op de vragen, amendementen en moties. Het geamendeerde besluit wordt in
stemming gebracht. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten, met inachtname van de
aangenomen amendementen.
8. Meerjarenplan onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het voorstel wordt besproken. Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs
Belang stellen voor de punten 2 en 3 van het besluit (storting in de algemene reserve) te schrappen.
Ons Belang stelt voor aan punt 1 van het besluit deze tekst toe te voegen: ‘…met uitzondering van het
voor 2014 geplande onderhoud aan de drukkerij.’ Het college kan instemmen met deze punten en stelt
voor een nieuw besluit te formuleren.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten, met inachtname van de voorgestelde wijzigingen.
9. Opdracht integrale welstandsnota
Het voorstel wordt besproken. Er worden 2 amendementen ingediend:
Nr.
A1
A2

Betreft
Hûs en Hiem veranderen
in ‘een extern bureau’
Extra punt toevoegen over
het aandragen van
onderwerpen

Ingediend door
OB

Voor
OB/DS’10

Tegen
CGS/SB

Beslissing
Verworpen

OB

unaniem

CGS/SB

Aangenomen

Er wordt unaniem conform het voorstel besloten, met inachtname van het aangenomen amendement.
10. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling “De Waddeneilanden”
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
e

11. Aanpassing reeds vastgestelde tarieven OZB en forensenbelasting 2014 en 1 wijziging
legesverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Kadernota WMO-transities
Het punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
13. WMO-verordening
DS’10 merkt op dat er sprake is van een arrest aangaande art. 10 lid 2 (pag. 13 van de verordening). Dit
zal worden uitgezocht.
Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda als bespreekstuk.
14. Verordening Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie VAST
Er wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen.
Het punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
15. Aanbesteding accountantswerkzaamheden
Het punt wordt meteen besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
16. Samenwerking VAST
Er zijn geen mededelingen
17. Vragenuur
Ons Belang heeft vijf vragen ingediend:
Op de vragen over de stormschade, antwoordt wethouder Korendijk dat de gemeente formeel niet
aansprakelijk is voor de schade op de begraafplaats, maar wel overweegt deze te betalen. V.w.b. het
bomenplan: dit staat ‘in de steigers’. Er wordt nog wel bekeken waar en hoe herplant gaat plaatsvinden.
Op de vragen over de WIFI-projecten antwoordt de voorzitter dat het voor dit project gaat om wifi in de
openbare ruimte waarbij bijv. SOV of VVV aanvrager zou moeten zijn. Er loopt echter ook nog een WIFIproject met KabelNoord/NHL. Naar verwachting wordt dit door partijen eerst afgewacht.

Op de vraag over het bestemmingsplan Buitengebied antwoordt wethouder Korendijk dat het
voorontwerp nu ter inzage ligt. De binnengekomen zienswijzen komen naar de raad.
Op de vraag over de procedure verplaatsing manege antwoordt wethouder Wiersema dat het traject
steeds vastloopt op beslissingen van de provincie. Er zal wederom contact met de provincie worden
opgenomen om dit te bespreken.
Op de vraag over de Kosten Strandbewaking antwoordt de voorzitter dat het college de verwondering
over de geschetste situatie deelt en geeft aan dat dit verder wordt uitgezocht en aangekaart in de
evaluatie met de KNRM.
Op de vraag van Schiermonnikoogs Belang over de stormschade aan de drijvende steigers antwoordt
wethouder Korendijk dat deze wordt geïnventariseerd en voor de zomer wordt gerepareerd.
De Christelijke Groepering Schiermonnikoog heeft drie vragen ingediend:
De vraag over de plannen voor het zwembad is beantwoord bij de mededelingen.
Op de vraag over Ondersteuningspeloton en Veiligheidsregio antwoordt de voorzitter dat de kosten voor
het ondersteuningspeloton voor rekening van de gemeente komen. Dit kon niet worden meegenomen in
de overgang naar de Veiligheidsregio. De voorzitter gaat nog na hoe het zit met het gedeelte van het
gebouw dat door hen wordt gebruikt. De erfpacht gaat mee bij de overdracht.
Op de vraag over de kortdurende uitleen van hulpmiddelen antwoordt wethouder Wiersema dat deze
uitleen wordt overgenomen door de ‘Hulpmiddelencentrale’. Er volgt hierover nog een mededeling in de
nieuwsbrief.
Op de vragen van DS’10 over het verdwijnen van het 65+-tarief op de veerdienst antwoordt wethouder
Wiersema dat dit is voorgesteld in het COBS-overleg en vervolgens is voorgelegd aan het
consumentenplatform waarin ook Schiermonnikoog is vertegenwoordigd.
18. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2014,
, voorzitter
, griffier.

