Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
27 januari 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer De Haan (DS10) is afwezig. De
overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
CGS en SB hebben een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Deze wordt aan de agenda
toegevoegd en behandeld onder nummer 12a. De agenda wordt verder conform voorstel vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer E. Bakker spreekt in bij agendapunt 12 (Project renovatie zwembad).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 oktober 2014
Tekstueel:
Bij agendapunt 6 (mededelingen) wordt het zinsdeel ‘…een van de participanten…’ vervangen door: ‘…dat
Wagenborg Passagiersdiensten zich heeft teruggetrokken uit de MAPS.’
Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op de opmerking n.a.v. punt 8 t/m 12 dat de ‘raadscommissie sociaal domein’ nog wel moet worden
ingesteld geeft de voorzitter aan dit op de lijst van toezeggingen te laten plaatsen.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 2 (Verslag COBS) geeft de voorzitter aan dat het
COBS-overleg van rechtswege niet meer wordt voortgezet, maar dat daarvoor een overhedenplatform in de
plaats komt.
N.a.v. ingekomen stuk 3 (Reactie op besluitvorming strandpaviljoen) geven zowel de voorzitter als
wethouder Meerdink aan dat de brief van briefschrijver wordt beantwoord.
Op de vraag over ingekomen stuk 5 (Reactie provincie op begroting) antwoordt de voorzitter dat de
opmerking over het weerstandvermogen wordt meegenomen.
N.a.v. ingekomen stuk 7 (Verzoek splitsing kavel Zandpad 6) antwoordt de voorzitter dat het college dit
punt voorbereidt, waarna het wordt voorgelegd aan de raad.
N.a.v. de opmerkingen over ingekomen stuk 15 (reactie op motie omgevingsvergunning Nieuwestreek 7)
wordt afgesproken in het seniorenconvent te bespreken door wie en hoe dit aan de raad wordt voorgelegd.
Op de vragen over ingekomen stuk 8 (Reactie op motie voormalig OMRIN-terrein) geeft wethouder
Meerdink een toelichting op het proces rondom het inwinnen van informatie bij de initiatiefnemers van
GroenGas. In aanvulling op de beantwoording leest Ons Belang een motie voor om het onderwerp op de
agenda van februari te laten plaatsen. Wethouder Meerdink geeft aan dat februari om praktische redenen
niet meer gaat lukken. Dit wordt op zijn vroegst de maartvergadering.
De motie (M1) wordt ingediend en in stemming gebracht en met 5 stemmen voor (OB en mw. Rupert (DS10))
en 3 stemmen tegen (CGS en SB) aangenomen.
6. Mededelingen
Wethouder Meerdink geeft een toelichting op het bouwproject Riich en geeft aan op korte termijn met de
raad van gedachten te willen wisselen over dit project en de door WoonFriesland voorgestelde bijdrage van
Schiermonnikoog hierin.
De voorzitter deelt mee dat Schiermonnikoog als enige eiland in een keer is geslaagd voor de BAG-audit.
De voorzitter deelt mee dat de inspecteur van de Waarderingskamer in het kader van een steekproef de
WOZ-beschikkingen heeft bekeken en goedgekeurd.
De voorzitter deelt mee dat er procedures lopen rondom de jachthaven. Hiermee zijn kosten gemoeid die
worden geschat op max. €25.000,00. Vanwege tijdsdruk is dit bedrag niet vooraf voorgelegd, maar wordt dit
via de Turap ten laste gebracht van de algemene reserve.
7. Dienstverband griffier
De heer Van der Zwaag verlaat de raadszaal en wordt bij dit punt vervangen door de loco-griffier. De
voorzitter geeft een toelichting. De praktische aspecten worden afgestemd via het seniorenconvent.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Aankoop gebouw ten behoeve van het project doorstroomwoningen
De voorzitter geeft een toelichting op het project, het doorstroomexperiment en de vervolgstappen en legt uit
waarom het, vanwege vertrouwelijke aspecten, nodig was om het proces rondom de aankoop van een pand
in een aparte raadsbijeenkomst te bespreken.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.

9. Vaststelling jaarverslag leerplicht
Wethouder Meerdink reageert op de opmerkingen en geeft aan dat geprobeerd wordt om vakanties op de
verschillende scholen zo veel mogelijk op elkaar af stemmen.
Dit punt wordt direct besluitvormend behandeld. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
10. Stand van zaken gebouwen bezoekerscentrum en omgeving
Er wordt uitgebreid gesproken over de diverse aspecten rondom dit punt, waaronder de verstandhouding met
Natuurmonumenten, de (ontbrekende) visie en wie deze moet formuleren. De raad is het erover eens dat de
relatie met Natuurmonumenten moet worden hersteld en dat gezamenlijk gewerkt moet worden aan een
goede oplossing.
Wethouder Dijkstra geeft een uitgebreide toelichting op het onderhandelingsproces en de huidige stand van
zaken. Daarnaast geeft hij aan open te staan voor overleg met Natuurmonumenten.
Tot slot van de beraadslagingen dienen CGS en SB een motie (M2) en een motie van treurnis (M3) in.
M2 wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (CGS en SB) en 5 tegen (OB en mw. Rupert
(DS10)) verworpen.
M3 wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (CGS en SB) en 5 tegen (OB en mw. Rupert
(DS10)) verworpen.
Dit punt komt terug bij een volgende raadsvergadering.
11. Verkoop gebouw voormalige drukkerij
De raad zou over de verkoop van gemeentelijke gebouwen graag op een transparantere manier besluiten
nemen. Als dit niet volgens een vaste procedure kan, dan wil de raad graag tijdig worden geïnformeerd zodat
per situatie bekeken kan worden wat de beste procedure is.
Wethouder Dijkstra gaat in op de vragen en opmerkingen en geeft aan dat de raad kan aangeven hoe ze de
procedure graag wil vormgeven.
Dit punt komt terug bij een volgende raadsvergadering.
12. Project renovatie zwembad De Dúnatter
Er wordt met name stilgestaan bij de exploitatieovereenkomst met de Conegroup, het feit dat het bad in
augustus gesloten zal zijn en mogelijke opties om dit te voorkomen.
CGS en SB dienen een motie in over de planning (M4) en een motie over de exploitatie (M5).
Wethouder Dijsktra gaat in op alle vragen en opmerkingen en geeft uitleg over de exploitatie/concessieovereenkomst, de exploitatiebijdrage en het tijdpad. De suggesties over de planning worden
meegenomen.
M4 wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (CGS en SB) en 5 tegen (OB en mw. Rupert
(DS10)) verworpen.
M5 wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (CGS en SB) en 5 tegen (OB en mw. Rupert
(DS10)) verworpen.
12a Motie vreemd aan de orde van de dag
CGS en SB hebben een motie ingediend om de raad in stelling te brengen in februari een besluit te kunnen
nemen omtrent het baggeren van de jachthaven voor het vaarseizoen van 2015.
Wethouder Dijkstra gaat hierop in en legt uit dat februari niet haalbaar is.
Afgesproken wordt om dit punt te bespreken in het seniorenconvent. De motie wordt ingetrokken.
13. Samenwerking De Waddeneilanden
Er zijn geen mededelingen
14. Vragenuur
Ons Belang heeft drie vragen ingediend:
Op de vraag over het verwijderen van een aantal objecten (bagagekarren, een boot en bouwmaterialen)
antwoorden de wethouders Dijkstra en Meerdink dat dit wordt opgenomen met betrokkenen.
Op de vraag over essentaksterfte antwoordt wethouder Dijkstra dat hij dit zal bespreken met de
buitendienst.
Op de vraag over de bouwborden antwoordt wethouder Meerdink dat hiervoor geen wettelijke verplichtingen
zijn en dat betrokkenen hierop al vaker zijn aangesproken
20. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2015,
, voorzitter
, griffier.

