Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
28 januari 2014
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
Er wordt een ‘Motie, vreemd aan de orde van de dag’ toegevoegd na punt 12. De agenda wordt verder
conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in over de jachthaven.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december 2013
Tekstueel:
Punt 9: motie A2 is unaniem aangenomen, derhalve wordt de tekst ‘Tegen: CGS/SB’ geschrapt.
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de vraag over de ‘evaluatie kosten strandbewaking’ antwoordt de voorzitter dat deze afspraak
binnenkort plaatsvindt.
Op de vraag over het nieuwe besluit dat is geformuleerd bij punt 8 (Meerjarenplan Onderhoud
Gebouwen) antwoordt de voorzitter dat de raad dit 11 maart ontvangt.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op de vragen over ingekomen stuk 2 (Brief Stichting Welzijn over zorgen omtrent jeugd) antwoordt
wethouder Wiersema dat er binnenkort een gesprek met het stichtingsbestuur plaatsvindt. Daar zal
besproken worden wat de rol van de gemeente hierin kan zijn.
Er wordt uitgebreid gesproken n.a.v. ingekomen stuk 7 (Gang van zaken rondom bouwplannen Hotel
Duinzicht). Wethouder Korendijk schetst de voorgeschiedenis en geeft aan dat er op korte termijn een
gesprek plaatsvindt met betrokkenen. De voorzitter geeft hem mee dat, mocht tijdens dit gesprek blijken
dat er moet worden afgeweken van de ingezette lijn, de raad daar geen problemen mee heeft.
6. Mededelingen
De voorzitter leest een door het seniorenconvent opgestelde verklaring voor over het gesprek dat de
raad heeft gehad met Zorgverzekeraar De Friesland. Deze verklaring is na te lezen op de gemeentelijke
website.
Ons Belang deelt mee dat de partij dit jaar haar 25-jarig bestaan viert.
7. WMO-verordening
Wethouder Wiersema geeft uitleg n.a.v. de vraag over de inkomenstoets. DS ’10 dient hierover een
motie in.
Het voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen voor (CGS/SB/OB) en 1 stem tegen (DS ’10).
De ingediende motie wordt in stemming gebracht en met 1 stem voor (DS ’10) en 8 stemmen tegen
(CGS/SB/OB) verworpen.
8. Baggeren jachthaven
Het voorstel wordt besproken. Er worden 2 amendementen ingediend:
Nr.
A1
A2

Betreft
Punt 2 uit besluit
schrappen
Punt 1 uit besluit wijzigen
en een nieuw punt 2
toevoegen

Ingediend door
CGS/SB

Voor
unaniem

CGS/SB

unaniem

Tegen

Beslissing
Aangenomen
Aangenomen

Bij A2 wordt nog opgemerkt dat het gaat om het bedrag dat in de programmabegroting is vermeld.

De beide amendementen worden unaniem aangenomen. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten,
met inachtname van de aangenomen amendementen.
9. Benoeming leden rekenkamercommissie VAST
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
e

10. Vaststelling 14 serie wijzigingen Bouwverordening
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
11. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2014 Gemeenschappelijke Regeling Hûs
en Hiem
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
12. Voorstel Langestreek om de Noord
Ons Belang heeft in reactie op het voorstel een eigen notitie ingediend. De voorzitter stelt voor deze
notitie in de beraadslaging mee te nemen. Er wordt uitgebreid over het voorstel gesproken. Partijen zijn
het erover eens dat e.e.a. via het bestemmingsplan geregeld zou moeten worden. Over de manier
waarop lopen de meningen uiteen: OB en DS’10 zijn voorstander van een bestemmingsplanwijziging
voor de zuidzijde van de Langestreek o/d Noord. CGS en SB willen het vraagstuk meenemen in een
bredere discussie rondom het woonplan.
12b Motie vreemd aan de orde van de dag
Ons Belang dient een motie in over de erfpachtovereenkomst met Herberg Rijsbergen. De voorzitter
geeft aan deze motie te willen overnemen, maar dan wel vertrouwelijk. Er zal dus schriftelijk een reactie
worden gegeven.
13.Samenwerking VAST
De voorzitter deelt mee dat er vanuit VAST in gezamenlijkheid verzet wordt aangetekend tegen de komst
van windmolens boven de Waddeneilanden.
14. Vragenuur
Er is een vraag binnengekomen van DS ’10. De voorzitter leest de vraag letterlijk voor. DS’10 verzoekt
het college mee te delen dat ’t Heer en Feer genoodzaakt is middels een schrijven alsnog aandacht te
vragen voor de zorgen en rechten omtrent haar huisvesting. De voorzitter geeft aan dat de mededeling
hierbij is gedaan, en geeft een korte toelichting bij de situatie.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2014,
, voorzitter
, griffier.

