Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
15 september 2015
1. Opening.
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij feliciteert mevrouw Van der
Meulen met haar verjaardag. De heer De Groot heeft zich afgemeld. De overige raadsleden zijn aanwezig.
e

2a. Omhangen van de ambtsketen door de heer Meerdink, 1 loco-burgemeester om de schouders van
de Stellingwerf als waarnemend burgemeester.
De heer Meerdink beschrijft de gang van zaken, die tot de benoeming van de waarnemend burgemeester
heeft geleid, wenst de heer Stellingwerf veel succes en voert de formele handeling uit.
2b. Overhandiging van de voorzittershamer door de vicevoorzitter van de gemeenteraad aan de
waarnemend burgemeester.
De heer Carrette beschrijft de zaken, waar de gemeente Schiermonnikoog zich momenteel mee bezighoudt.
Ook hij wenst de heer Stellingwerf veel succes en voert de formele handeling uit.
De heer Stellingwerf heeft een positieve eerste indruk van eiland en gemeenschap Schiermonnikoog
gekregen en beschouwt de toekomst als (waarnemend) burgemeester als veelbelovend.
Vanaf dit moment neemt de heer Stellingwerf de leiding van de vergadering op zich.
3. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform het betreffende concept vastgesteld.
4. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Douwe Faber spreekt namens GroenGas in bij agendapunt 16 (Omrin-terrein).
5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 juni 2015.
Tekstueel:
Een schrijffoutje wordt gecorrigeerd. De besluitenlijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De heer Meerdink geeft de stand van zaken weer rond de renovatie van De Riich. Het plan is klaar om ter
visie te worden gelegd. Het is de bedoeling, dat een bestemmingsplanwijziging in januari 2016 aan de raad
zal worden voorgelegd. Hij zal met WoonFriesland de mogelijkheid bespreken om domotica te realiseren.
Wat betreft het bezoekerscentrum deelt de voorzitter mee, dat er overleg is gevoerd met
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Overlegorgaan Nationaal Park. Het verslag van dit overleg
zal worden geplaatst op de Lijst van Ingekomen Stukken van de oktobervergadering. Hij zal een verkenning
uitvoeren van de mogelijkheden, die er zijn wat betreft de toekomst van het bezoekerscentrum. Voor het eind
van dit jaar moet hierover duidelijkheid zijn.
6. Lijst van Ingekomen stukken
De lijst wordt wat verschillende onderwerpen betreft toegelicht.
Verder wordt besloten de haveninventarisatie 2015 (punt 3) en het artikel “Parel in de blub” (punt 29) te
betrekken bij de evaluatie jachthaven in het komende najaar.
In een gemeentelijke publicatiebrief zal gevraagd worden om terughoudendheid bij het stoken van
houtkachels, wanneer weersomstandigheden overlast voor de omgeving kunnen veroorzaken (punt 6).
De raad wordt op korte termijn geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente (stand algemene
reserve) (punt 8).
De voorzitter zal in het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden aandringen op een zodanig snelle
verzending van brieven over voor alle eilanden relevante onderwerpen, dat daarvan effect mag worden
verwacht. De raad ondersteunt een initiatief om bij de Tweede Kamer nog eens te benadrukken, dat de
gemeente Schiermonnikoog tegen gasboringen in het Waddengebied is (punt 10).
Het verzoek van de VVV tot verhoging van de financiële bijdrage zal worden betrokken bij de begroting (punt
24).
De vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum zal besproken
worden in de komende vergadering van het seniorenconvent (punt 31).
7. Mededelingen
De voorzitter: De heer Ger Heeringa wordt voor de komende periode de interim-gemeentesecretaris.
De heer Meerdink: In oktober wordt een bijeenkomst gehouden over “betaalbaar wonen”.
Er wordt een cursus Ruimtelijke Ordening georganiseerd voor de leden van de Commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling.

Er wordt binnenkort voor belangstellenden een “dorpswandeling” georganiseerd met mevrouw Van Assen,
adviseur van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, gewijd aan de ruimtelijke aspecten van het dorp.
De heer Carrette: De fractie Ons Belang betreurt het, dat er geen openbare raadsvergadering gehouden is,
waarin gesproken zou kunnen worden over het al of niet vertrekken van de heer Stellinga als burgemeester
van Schiermonnikoog. Dit zou de verwarring over de gang van zaken, waarvan sprake is, hebben
voorkomen.
8. Huurverhoging watersportvereniging
De meningen worden gewisseld. Er worden, met name door de heer Groendijk, een aantal vragen gesteld,
waarover wordt afgesproken, dat deze rechtstreeks naar wethouder Dijkstra worden gestuurd. Dit onderwerp
komt in een volgende vergadering, verhelderd door de beantwoording van de gestelde vragen,
besluitvormend aan de orde.
9. Opschorting concrete procedures in afwachting van ontwikkeling toekomstvisie
Het blijkt, dat de meerderheid van de raad de gedachte achter het voorstel weliswaar sympathiek vindt, maar
toch tegen het voorstel is, omdat dit een aantal belangrijke processen zou blokkeren. De fractie DS10 trekt
het voorstel in en beraadt zich op het indienen van een nieuw voorstel, dat meer kans heeft om door de raad
te worden aangenomen.
10. Verkoop Willemshof 11 – 13.
Bij de behandeling van dit agendapunt is mevrouw Van der Meulen niet aanwezig, omdat zij bij dit onderwerp
persoonlijk betrokken is.
Het voorstel is door het college inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de versie, die in juni behandeld is. Na
een wisseling van de verschillende meningen constateert de voorzitter, dat er geen behoefte is aan
stemming. De raad besluit conform het voorstel van het college.
11. Bestemmingswijziging Tjebbeglop 4.
In eerste instantie corrigeert wethouder Meerdink het voorstel: De betreffende woning voldoet niet aan de
eisen, die het bouwbesluit stelt en het voorstel houdt in de bestemming te wijzigen in “bijgebouw met een R”.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
12. Bestemmingswijziging Middenstreek 23.
Ook bij dit voorstel wijzigt wethouder Meerdink de tekst: Het gedeelte van de laatste zin na het woord
detailhandel, luidende: met de aanduiding Horeca van categorie 2” wordt geschrapt. “
Er bestaat geen behoefte om over dit onderwerp te beraadslagen of te stemmen. De raad stemt unaniem in
met het voorstel.
13. Beheersverordening Waddenzee en Noordzee.
Er wordt afgesproken, dat wethouder Meerdink voor de oktobervergadering, waarin dit onderwerp
besluitvormend wordt besproken, helderheid verschaft over de mogelijkheid om als gemeente
Schiermonnikoog van de verordening af te wijken en eigen keuzes te maken.
14. Beleidsnotitie vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Na een gedachtewisseling over dit onderwerp constateert de voorzitter, dat er geen behoefte bestaat aan
stemming. De raad besluit unaniem de notitie vast te stellen.
15. Onderhoud oude brandweergarage Noorderstreek 40.
Vanuit de raad worden vragen gesteld over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van dit gebouw en de
financiële ruimte voor het voorgestelde onderhoud van het gebouw, zoals wordt voorgesteld. Er wordt
afgesproken, dat in een volgende vergadering deze vragen beantwoord worden en op basis daarvan een
nader voorstel aan de raad zal worden voorgelegd.
16. Omrin-terrein.
Bij de behandeling van dit agendapunt is de heer Hagen niet aanwezig om (de schijn van)
belangenverstrengeling te voorkomen.
Er wordt uitvoerig over dit onderwerp van gedachten gewisseld. In de vergadering van oktober wordt dit
onderwerp besluitvormend geagendeerd.
17. Aanbesteding accountantscontrole.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem conform het voorstel. .
18. Renovatie Middenstreek.
Er wordt besloten dit onderwerp in de oktobervergadering besluitvormend te agenderen. Dan wordt de vraag
beantwoord, of er rekening gehouden wordt met de gescheiden opvang van regenwater. Ook wordt de stand
van de algemene reserve bij het voorstel betrokken.

19. Samenwerking De Waddeneilanden.
Het college maakt melding van een voorstel om de ICT-afspraken met de gemeente Leeuwarden te
verlengen. Dit zal nog aan de raad worden voorgelegd.
Verder zal worden onderzocht of er als anticipeerregio subsidies te verwerven zijn.
20. Vragenuur.
Op een vraag van de fractie DS10 over de onderhoudstoestand van de Torenvlakte deelt wethouder
Dijkstra mee, dat de onderhoudstoestand van dit pad inmiddels weer in orde is.
Op vragen van de fracties OB en CGS geeft wethouder Dijkstra inzicht in de gang van zaken rond het
project Vernieuwing Zwembad en de start van de daadwekelijke werkzaamheden. Er is een briefwisseling
gaande over het zwemmen in Vitamaris. Het is niet haalbaar gebleken om een boeteclausule in de
overeenkomst in te bouwen.
Op een vraag van de fractie CGS over de mogelijke rol van de gemeente Schiermonnikoog bij de
vluchtelingenproblematiek deelt de voorzitter mee, dat er gekozen wordt voor een terughoudende
opstelling, gezien de grootte en geïsoleerde ligging van Schiermonnikoog.
Op een vraag van de fractie OB, of er een vergunning nodig is en, zo ja, verleend is voor de
stallingsmogelijkheden van rijpaarden en buitenritten van de maatschap Holwerda, deelt het college mee,
dat een dergelijke vergunning door de gemeente niet is verleend.
21. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2015,
, voorzitter
, griffier.

