Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
20 oktober 2015
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda.
De heer Carrette stelt namens de fractie Ons Belang voor om het agendapunt “Lijst van
ingekomen Stukken”, dat als punt 22 geagendeerd staat, te behandelen na de besluitenlijst
(agendapunt 5). Dit voorstel wordt in stemming gebracht. De leden van de fractie Ons Belang zijn
voor en de overige raadleden zijn tegen het voorstel, waardoor dit is verworpen. Er wordt
afgesproken om deze volgorde voor de vergaderingen in het algemeen te bespreken in een
vergadering van het seniorenconvent.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
e
De heer Van Boven spreekt in bij agendapunt 11 (2 turap 2015).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 september 2015.
Tekstueel:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De heer Dijkstra geeft desgevraagd de stand van zaken weer rond de manege. Het college wil bij
de realisering daarvan een actieve rol oppakken
Wat betreft het winterzwemmen in Vitamaris zal het college nagaan, of en tegen welke prijs dit in
de komende winter weer mogelijk is.
5. Mededelingen.
De heer Hagen legt een verklaring af, waarin hij afstand neemt van de opmerkingen die de heer
Carrette in de laatste raadsvergadering in zijn richting over integriteit heeft gemaakt. Hij betreurt
één en andere en vindt dat we niet op een dergelijke manier met elkaar om dienen te gaan. De
heer Carrette deelt mee, dat hij één en ander niet zo bedoelde en constateert nu dat hij deze
opmerkingen niet had moeten maken.
6. Huurverhoging watersportvereniging.
De fracties Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang zijn van
mening, dat een verhoging, zoals door het college wordt voorgesteld, te drastisch is en dat het
college daarover moet onderhandelen met het bestuur van de vereniging. Beide fracties dienen
een amendement met die strekking in. .
De fractie Ons Belang is het eens met het voorstel van het college, maar vindt, dat de fasering in
meer stappen moet worden uitgevoerd. De fractie dient daarvoor een amendement in. Verder
dient de fractie een motie in , waarin het college de opdracht krijgt om een nieuwe
huurovereenkomst met de watersportvereniging aan te gaan en deze ter bespreking aan de raad
voor te leggen. De overeenkomst moet ingaan op 1 januari 2016.
Het amendement van de fracties CGS en SB wordt als eerste in stemming gebracht. De leden van
de fracties CGS en SB stemmen voor dit amendement. De leden van de fracties OB en DS’10
stemmen tegen, zodat dit amendement is verworpen. Vervolgens wordt het amendement van de
fractie OB is stemming gebracht. De leden van de fracties OB en DS’10 stemmen voor dit
amendement. De leden van de fracties CGS en SB OB en DS’10 stemmen tegen, zodat dit
amendement is aangenomen. Tenslotte wordt de motie in stemming gebracht. Deze wordt
unaniem aangenomen.
De voorzitter concludeert, dat het geamendeerde voorstel is aangenomen.
7. Beheerverordening Waddenzee en Noordzee.
Uit de nadere toelichting over dit onderwerp van wethouder Meerdink blijkt, dat de raad nog de
gelegenheid krijgt om de voor Schiermonnikoog specifieke inhoud van de verordening te
beïnvloeden. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem
conform het voorstel met inachtneming van bovenstaande.
8. Onderhoud oude brandweergarage Noorderstreek 40.

Uit de gedachtewisseling over dit onderwerp komt naar voren, dat de fracties CGS en SB het
gevraagde budget te hoog vinden voor puur conserverende maatregelen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht. De fracties CGS en SB zijn tegen het voorstel. De
fracties OB en DS’10 zijn voor. Het voorstel is aangenomen.
9. Omrin-terrein.
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer Hagen niet aanwezig om (de schijn van)
belangenverstrengeling te voorkomen.
Mevrouw Van der Meulen stelt voor om pas een besluit te nemen, wanneer een
Haalbaarheidsonderzoek voor dit onderwerp is uitgevoerd en dient samen met de fractie SB een
amendement met die strekking in.
Het amendement en het voorstel van de fracties CGS en SB worden in stemming gebracht. De
fracties CGS en SB zijn voor het amendement en de fracties OB en DS’10 zijn tegen. Het
amendement is daarmee verworpen. De fracties OB en DS’10 stemmen voor het voorstel. De
fracties CGS en SB zijn tegen. Het voorstel is aangenomen.
10. Groot onderhoud Middenstreek
De meningen worden gewisseld. De fractie Ons Belang dient een amendement in, waarin het
betreffende besluit uitgebreid wordt in die zin, dat de vervanging van de erfscheidingsputjes en de
gemeentelijke leidingen naar het hoofdriool zo snel mogelijk uitgevoerd wordt en de
daadwerkelijke renovatie van de Middenstreek uitgevoerd wordt nadat de raad op de hoogte is
gesteld van de exacte werkzaamheden en bijbehorende kosten.
Het amendement wordt in stemming gebracht. De fracties OB, DS’10 en SB zijn voor. De CGSfractie is tegen. Het voorstel, waarin het amendement is verwerkt, is aangenomen. De betreffende
schets zal zo mogelijk op de Lijst van Ingekomen Stukken van de decembervergadering worden
geplaatst.
e

11. 2 turap 2015.
De fracties DS’10, CGS en SB uiten hun zorg over de ontwikkelingen op het terrein van het
Sociaal Domein. Dit zal in de commissie Sociaal Domein aan de orde moeten komen.
Verder is er zorg over de teruggang van de algemene reserve. Dit zal worden besproken in de
eerstvolgende vergadering van de commissie financiën. Er wordt afgesproken, dat voortaan bij elk
voorstel, waarbij de algemene reserve in beeld komt, de stand van deze reserve zal worden
vermeld.
Het besluit wordt gewijzigd in die zin, dat het nadeel van € 10.000,- over 2016 ten laste wordt
gebracht van de post Onvoorzien.
De tussenrapportage wordt unaniem aangenomen. De heer Hagen maakt daarbij een
voorbehoud wat betreft de algemene reserve. Hij wil wat dit betreft de bespreking van deze
reserve door de commissie financiën afwachten.
12. Woonvisie.
De bedoeling van dit agendapunt is om de woonvisie te actualiseren, op basis waarvan in
gesprek wordt gegaan met de wooncorporatie WoonFriesland. De verschillende fracties leveren
hun bijdrage. Het college neemt deze mee in het komende overleg met WoonFriesland.
13. Woning Reddingsweg 2.
De heer Hagen wil de woning gereserveerd houden voor de aan te stellen secretaris. De heer
Klein bepleit toepassing van het gebruikelijke puntensysteem, op basis waarvan de huurprijs
bepaald wordt.
Het voorstel wordt in december besluitvormend aan de raad voorgelegd, rekening houdend met
deze opmerkingen.
14. Budget ontwikkeling De Riich.
Een aantal vragen worden door de heer Meerdink beantwoord. Geen van de raadsleden heeft
behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
15. Centrumregeling ICT-dienstverlening.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel.

16. Principeverzoek Reeweg 11.
Verschillende fracties zijn van mening, dat in het voorstel te weinig rekening gehouden wordt met
het advies van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Het voorstel wordt aangehouden en op
een later moment opnieuw aan de raad voorgelegd, rekening houdend met de gemaakte
opmerkingen.
17. Verzoek tweede recreatiewoning Zandpad 6.
De fractie Ons Belang heeft geen bezwaar tegen de realisering van een tweede recreatiewoning
op dit perceel. De overige fracties delen de mening van het college.
Het voorstel wordt in stemming gebracht. De fractie OB is tegen; de overige fracties zijn voor,
waardoor het voorstel is aangenomen.
18. Walviskaken.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel.
19. Evaluatie commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel.
20. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009.
De verordening wordt gewijzigd in die zin, dat in artikel 2: 46a de tijdstippen 14.00 uur en 02.00
uur worden gewijzigd in respectievelijk 13.00 uur en 01.00 uur. In de wijziging van de APV, die
binnenkort aan de raad zal worden voorgelegd, komen de bepalingen over paardenpoep aan de
orde.
21. Herinrichting helihaven.
Er zal worden geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de afspraken betreffende
centrale inkoopafspraken, die door de eilanden gemaakt zijn. De in het besluit genoemde
jaartallen zullen worden gecorrigeerd.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel. Verder wordt de bij het voorstel gevoegde motie vastgesteld.
22. Lijst van Ingekomen Stukken.
De stukken 2 (Nieuwsbrief Werk Inkomen en Zorg Noordoost Friesland) en 6 (Knelpunten
decentralisaties) worden geagendeerd voor een vergadering van de Commissie Sociaal Domein.
Naar aanleiding van punt 18 (Besluitenlijsten collegevergaderingen) wordt de stand van zaken
doorgegeven wat betreft de aanstelling van de nieuwe secretaris.
23. Samenwerking De Waddeneilanden.
De voorzitter maakt melding van een aanstaande brainstormsessie van het DB met de
directieraad over de aanbevelingen van de Rekenkamer over de samenwerking.
Er wordt bij het secretariaat aangedrongen op een zo vroeg mogelijke verzending van de stukken
voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
24. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
25. Sluiting.
Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015,
, voorzitter
, griffier.

