Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
23 juni 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De raad besluit op voorstel van de voorzitter agendapunt 10 van de agenda te schrappen in afwachting van
een in 2016 te verwachten wetswijziging, waardoor hetzelfde effect wordt bereikt, die met dit voorstel wordt
beoogd. Aan de raad wordt toegezegd om de ontwikkelingen op dit punt in de komende periode te volgen.
Mevrouw Rupert kondigt een “motie, vreemd aan de orde van de dag” aan, waarin aan het college de
opdracht wordt gegeven wordt het onderzoeksresultaat van het in te schakelen bureau LA4SALE af te
wachten alvorens visies of plannen te ontwikkelen op het terrein van de publieke ruimte, die het genoemde
resultaat zouden kunnen frustreren.
Deze motie zal na de reguliere agendapunten worden behandeld.
De nummering van de agendapunten wordt navenant aangepast.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer (Arjen) Kok spreekt in bij agendapunt Bezoekerscentrum.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 mei 2015
Tekstueel:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van wordt afgesproken, dat de vorming van een klachtencommissie Sociaal Domein
besproken zal worden in de komende vergadering van de Commissie Sociaal Domein.
De fractie DS’10 zal eind augustus zijn bijdrage leveren aan de discussie Ruimtelijke Ontwikkeling Dorp,
waarvoor wethouder Meerdink een stuk zal schrijven.
5. Lijst van Ingekomen stukken
De beleidsregels “Tegenprestatie naar vermogen” zullen naar de Commissie Sociaal Domein worden
gezonden.
De invloed van de bevolking in de gang van zaken rond Kabelnoord is geborgd. Dit is een taak van de
vergadering van aandeelhouders.
Het is de bedoeling om op korte termijn (septembervergadering) aan de raad een voorstel voor te leggen
betreffende het bunkermuseum Schlei en de Tjebbeglop..
De raad stemt in met de voorgestelde wijziging van de samenstelling van de commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling. De gevolgde procedure rond de samenstelling van de commissie wordt naar aanleiding van
vragen van mevrouw Rupert door de heer Carrette als voorzitter van de commissie uitgelegd en zal
bilateraal nog verder worden verduidelijkt.
6. Mededelingen
Met WoonFriesland is overeenstemming bereikt over de renovatie van de Riich. De planologische procedure
om dit plan te realiseren zal in gang worden gezet.
Het ministerie van VROM is bereid mee te denken over de problematiek rond betaalbaar wonen, die op
Schiermonnikoog speelt.
7. Jaarrekening 2014
De jaarrekening wordt toegelicht. In het oog springt de reservering voor de kosten uitvoering Sociaal Domein,
waarvan de hoogte moeilijk is in te schatten. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad
stemt unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening.
8. Notitie Financieel Kader, inclusief uitkomsten onderzoek werking kostenplaats Facilitaire
Ondersteuning.
De raad is van mening, dat het voorstel van het college om de toeristenbelasting met 13% te verhogen
onvoldoende onderbouwd is. Na enige discussie wordt unaniem een amendement aangenomen, waarin het
voornemen om de toeristenbelasting met 13% wordt geschrapt, waardoor deze beperkt blijft tot de 2%,
waartoe eerder besloten is. De aldus gewijzigde notitie wordt unaniem vastgesteld.
e

9. 1 tussentijdse rapportage 2015.
De verschillende vragen, die de rapportage oproept, worden beantwoord.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met de vaststelling van de
rapportage.

.
10. Forensenvrijstelling toeristenbelasting.
Om de vrijstelling op 1 januari 2016 te laten ingaan moet het betreffende besluit vóór 1 augustus 2015
genomen worden.
Na enige discussie zegt het college zegt toe, dat in overleg met Wagenborg Passagiersdiensten geprobeerd
zal worden dusdanige verbeteringen toe te passen, dat gesproken kan worden van een adequate regeling
die aan de bedoelingen ervan tegemoet komt.
De fractie Schiermonnikoogs Belang is tegen het voorstel, omdat er naar de mening van deze fractie te
weinig personen gebruik van kunnen maken.
Op voorstel van de fractie Schiermonnikoogs Belang wordt het voorstel in stemming gebracht. De heer
Groendijk is tegen het voorstel. De overige raadsleden zijn voor, zodat het voorstel is aangenomen
11. Participatieverordening.
Verschillende vragen worden door wethouder Meerdink beantwoord. Een belangrijk kernbegrip hierbij is
“maatwerk”. Dit maatwerk wordt in nauw overleg met de Commissie Sociaal Domein ontwikkeld.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met de vaststelling van de
verordening. .
12. Verkoop Willemshof 11-13.
Bij de behandeling van dit agendapunt is het raadslid Van der Meulen niet aanwezig, omdat het onderwerp
haar persoonlijk aangaat,
De fractie Ons Belang is van mening, dat de mogelijkheid onderzocht moeten worden om de op het perceel
Willemshof 11 te bouwen woningen de status huurwoning te geven en dient een motie met die strekking in.
De overige raadsleden zijn het eens met het voorstel van het college.
De motie wordt instemming gebracht. De vier raadsleden van de fractie Ons Belang stemmen voor de motie.
De overige raadsleden (de fracties DS’10, SB en de heer Hagen van de CGS-fractie) stemmen tegen. De
behandeling van het voorstel van het college en de motie wordt met toepassing van artikel 32, lid 4 van de
Gemeentewet uitgesteld tot de vergadering van 15 september.
13. Bezoekerscentrum.
De fracties CGS, DS’10 en SB dienen een amendement in, dat inhoudt, dat de door de raad beoogde
instandhouding van de Stichting Bezoekerscentrum wordt losgelaten, maar waarbij de betrokkenheid van de
gemeente bij het Bezoekerscentrum wordt bewerkstelligd door toepassing te geven aan de gemeentelijke
subsidieverordening. Na een uitvoerige discussie, waaruit onder andere duidelijk wordt, dat uitvoering van het
amendement een nadelig gevolg kan hebben voor de fiscale (BTW-) aspecten herformuleert de voorzitter het
betreffende besluit als volgt:
De raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015
gelet op de uitkomsten van de opiniërende behandeling van het toekomstplan bezoekerscentrum, gehouden
op 15 juni 2015.
B E S L U I T:
De volgende voorwaarden te stellen aan de medewerking van de gemeente Schiermonnikoog aan het
toekomstplan voor het bezoekerscentrum Schiermonnikoog:
1. De raad wil de bestaande Stichting Bezoekerscentrum handhaven, teneinde de fiscaal meest gunstige situatie
niet onmogelijk te maken.
2. Er moet een garantie komen, dat in het Bezoekerscentrum structureel en proportioneel aandacht
besteed wordt aan de cultuur-historische waarden van Schiermonnikoog, dit naast de aandacht voor de
natuurwaarden van het eiland. Dit wordt overigens ook genoemd in de door uw raad vastgestelde
toekomstvisie.
3. De belangen van het bestaande personeel van het Bezoekerscentrum moeten worden
veiliggesteld. Dit kan bereikt worden door het werkgeverschap in handen te leggen van de genoemde stichting
of door het personeel een baangarantie te geven.
4. Er moeten structurele en bindende afspraken gemaakt worden tussen de vereniging
Natuurmonumenten en de gemeente Schiermonnikoog over de verdeling van de exploitatiekosten, uitgaande
van handhaving van de bestaande exploitatiebijdrage door de gemeente.
Op voorstel van de heer Klein wordt de vergadering geschorst. Na de schorsing blijkt, dat de raadsleden zich
kunnen vinden in het besluit, zoals dat door de voorzitter geherformuleerd is. Geen van de leden heeft
behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met aldus geformuleerde besluit.

14. Brief Watersportvereniging over verhoging huurprijs “Lytje Polehaven”.
De raad besluit in meerderheid dit agendapunt te behandelen in de septembervergadering van de raad.
15. Motie, vreemd aan de orde van de dag.
De raad besluit met goedvinden van de indiener, dit agendapunt te behandelen in de septembervergadering
van de raad.
16. Vragenuur
Op een vraag van de fractie DS’10 over de onderhoudstoestand van de voormalige watertoren (kleur
buitenkant) antwoordt de voorzitter, dat de gemeente niet over de benodigde financiële middelen beschikt
om de onderhoudstoestand op het gewenste niveau te brengen.
De fracties OB en CGS hebben vragen gesteld over de veerverbinding (communicatie en continuïteit).
Wethouder Dijkstra beantwoordt deze vragen als volgt:
De directie van Wagenborg Passagiersdiensten erkent, dat de communicatie door de rederij voor
ververbetering vatbaar is en zal deze verbetering doorvoeren. Wat betreft de continuïteit (reserveboot)
beroept de rederij zich formeel op overlast, maar de wethouder heeft goede hoop, dat in de praktijk in
noodgevallen een oplossing zal worden gevonden.
Op vragen van de fractie OB over de stand van zaken jachthaven geeft wethouder Dijkstra de volgende
antwoorden: Het bestuur van de Stichting Jachthaven bestaat momenteel uit één persoon, die bezig is om
nieuwe kandidaat-medebestuursleden aan te trekken, die door het college worden benoemd. Het
Horecagedeelte is niet verpacht door de stichting, maar door de gemeente. De pacht wordt rechtstreeks aan
de gemeente afgedragen. Er zijn sluitende afspraken gemaakt over de inning en afdracht van
toeristenbelasting en liggelden.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen, wenst iedereen een goede zomer en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 15 september 2015,
, voorzitter
, griffier.

