Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
28 april 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig. Van het
college is wethouder Dijkstra niet aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd in die zin, dat het punt “Verzoek tweede recreatiewoning Zandpad 6” opiniërend
in plaats van besluitvormend zal worden behandeld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Mevrouw Corporaal spreekt in bij agendapunt 8 (Verzoek tweede recreatiewoning Zandpad 6).
De heer Poortinga spreekt in bij agendapunt 14 (Toekomst Welzijnswerk Schiermonnikoog).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 maart 2015
Tekstueel:
Er zal worden nagegaan, of inderdaad, zoals in de besluitenlijst onder punt 5 is weergegeven, gezegd is, dat
de renovatie van de Middenstreek uitgevoerd is in de geest van het wegenonderhoudsplan. Wanneer dat zo
is, wordt de besluitenlijst als ongewijzigd vastgesteld beschouwd.
Naar aanleiding van:
 De raad blijft moeite houden met het feit, dat de Middenstreek gerenoveerd is, vooruitlopend op de
uitvoering van het wegenonderhoudsplan zonder de raad daarbij te betrekken. Het is de bedoeling van
het college om uiterlijk in september hierover een voorstel aan de raad voor te leggen.
 Wat betreft de informatie over een aantal onderwerpen (baggeren jachthaven en motie gasboringen)
wordt verwezen naar het agendapunt “mededelingen”.
 Het college beraadt zich op de uitvoering van de motie, waarin gevraagd wordt de raad vooraf te
betrekken bij de overeenkomst exploitatie zwembad. Er zal in de geest van de motie worden gehandeld.
De raad wordt hiervan op de hoogte gesteld.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Er wordt afgesproken, dat de wijze van afdoening van de brief van de watersportvereniging Lytje Pole aan de
raad zal worden voorgelegd.
De raad neemt kennis van het feit, dat het bestuur van het Bezoekerscentrum voorlopig uit één persoon
bestaat in afwachting van overleg hierover met de Vereniging Natuurmonumenten.
6. Mededelingen
 De raad wordt geïnformeerd over de proef met de Jan van Gent voor het baggeren van de jachthaven
door middel van waterinjectie. Deze proef heeft niet het gewenste resultaat gehad. Het is de bedoeling
het eilander deel van de haven op korte termijn op diepte te brengen. De proef met de Jan van Gent zal
worden herhaald.
 Er is nog geen sprake van overeenstemming met WoonFriesland over “de nieuwe Riich”. Er is
afgesproken, dat een bemiddelingspoging wordt afgewacht.
 De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken rond de doorstroomwoningen, renovatie zwembad,
duurzaamheid (het gerucht, dat het ambitiemanifest losgelaten zou zijn, is niet juist) en gasboringen (de
motie Ouwehand, die door de Tweede Kamer is aangenomen, kan worden beschouwd als steun voor de
door de raad aangenomen motie).
7. Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen
De voorzitter beantwoordt twee vragen, die in de opiniërende vergadering over dit stuk gesteld zijn.
Met goedvinden van de raad wordt dit onderwerp besluitvormend behandeld. Geen van de raadsleden heeft
behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem tot vaststelling van het besluit conform de door het college
voorgestelde formulering.
8. Verzoek tweede recreatiewoning Zandpad 6 (zoals afgesproken wordt dit onderwerp opiniërend
besproken)
Het agendapunt wordt uitvoering besproken. De fractie OB neigt er toe de gevraagde medewerking te
verlenen. Het moet mogelijk zijn af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan. De overige
fracties zijn het eens met de inhoud van het collegevoorstel en het advies van de commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling. Er wordt afgesproken, dat zal worden nagegaan, welke argumenten er in 2009 genoemd zijn
om in het betreffende bestemmingsplan geen tweede woning op het perceel Zandpad 6 mogelijk te maken.

Dit onderwerp zal in een volgende vergadering (mogelijk niet de meivergadering) besluitvormend aan de
raad worden voorgelegd.
9 . Vaststelling verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
De raad maakt onderscheid tussen enerzijds het voorstel betreffende het onderhoud aan het gebouw
(gemeente voert onderhoud uit en krijgt beschikking over betreffende budget) en anderzijds een lijvige bijlage
bij dit voorstel, Het college zal zorgen voor een samenvatting van deze bijlage.
Dit onderwerp komt in de volgende vergadering in besluitvormende zin terug.
10. Besteding toeristenbelasting
Na een uitvoerige discussie wordt besloten kennis te nemen van de bij het voorstel behorende
Toeristenbalans en de in juni te voeren behandeling van een voorstel omtrent de tarieven toeristenbelasting
af te wachten.
11. Fairtrade gemeente
De voorzitter verwelkomt de suggestie om de scholen bij dit onderwerp te betrekken. De raad steunt het
voorstel.
Met goedvinden van de raad wordt dit onderwerp besluitvormend behandeld. Geen van de raadsleden heeft
behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem tot vaststelling van het besluit conform de door het college
voorgestelde formulering.
12. Herziening huisvestingsverordening
Op grond van wettelijke bepalingen moet de huisvestingsverordening voor 1 juli gewijzigd worden. Het gaat in
dit stadium om een technische aanpassing. De raad zal in het najaar, na afronding van de woondiscussie, dit
onderwerp inhoudelijk behandelen.
De raad besluit unaniem tot vaststelling van verordening, zoals het college die aan de raad heeft voorgelegd.
13. Instelling raadscommissie Sociaal Domein
De raadsleden stemmen in met het voorstel. Wanneer bij de besluitvorming in de raadsvergadering van 19
mei de namen van de leden van de commissie bekend zijn, kan besluitvorming plaatsvinden.
14. Toekomst Welzijnswerk Schiermonnikoog
De raad is van mening, dat een kwartiermaker moet worden aangesteld om het bepalen van
de toekomst van het welzijnswerk te begeleiden. Met goedvinden van de raad wordt dit onderwerp
besluitvormend behandeld. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem
tot vaststelling van het besluit conform de door het college voorgestelde formulering.
15. Samenwerking De Waddeneilanden
16. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
17. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2015,
, voorzitter
, griffier.

