Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
19 mei 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig. Van de
gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer De Heij te gedenken, die enkele dagen voor de vergadering
overleden is.
2. Vaststelling agenda
Er wordt door de fractie DS “10 een voorstel ingediend om het agendapunt “” Ruimtelijke toekomstvisie dorp”
pas na het zomerreces te behandelen. Een gedachtewisseling hiervan heeft als resultaat, dat dit voorstel
niet aangenomen wordt. Voor het voorstel stemmen de fracties DS ’10 en SB. De fracties OB en CGS
stemmen tegen. Het voorstel wordt verworpen. Op voorstel van de fractie Schiermonnikoogs Belang wordt
een “motie, vreemd aan de orde van de dag” als extra agendapunt toegevoegd (punt 10a). De agenda wordt
aldus vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in bij agendapunt 10 (Ruimtelijke visie dorp). .
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2015
Tekstueel:
De woorden “De raad accepteert……..” in de laatste zin van punt 5 wordt vervangen door de woorden De
raad neemt kennis van……….”. Met inachtname daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Naar aanleiding van wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende De Riich. De raad is
teleurgesteld over de weinig voortvarende rol hierbij van WoonFriesland. Wethouder Meerdink zal
WoonFriesland hiervan op de hoogte stellen.
5. Lijst van Ingekomen stukken
De brief van De Sociale Alliantie betreffende armoedebestrijding zal naar de Commissie Sociaal Domein
worden gestuurd.
Een voorstel om het huurbeleid voor het gebruik van een deel van de jachthaven voor de junivergadering te
agenderen zal aan het seniorenconvent worden voorgelegd.
6. Mededelingen
Het gebouw van de voormalige drukkerij is verkocht. Daarbij zijn de door de raad gestelde kaders
gehanteerd.
7. Vaststelling verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het voorstel de
verordening vast te stellen.
8. Instelling raadscommissie Sociaal Domein
Het college stelt een aantal tekstwijzigingen voor:
 In artikel I van het besluit wordt de zinsnede “Voorzitter: nader te bepalen” geschrapt.
 Bij de opsomming van de leden de namen Klein, Rupert, Van der Meulen en Groendijk te handhaven en
de overige namen te schrappen.
 In artikel 7b worden na het tekstgedeelte “alle leden” de woorden “en plaatsvervangende leden”
toegevoegd.
 In artikel 8, lid a, worden de woorden “kan in voorkomende gevallen” toegevoegd.
Wethouder Meerdink zal zijn gedachten laten gaan over de vorming van een klachtencommissie Sociaal
Domein.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het voorstel de
verordening vast te stellen met inachtname van de genoemde wijzigingen.
9. Toekomstvisie Bezoekerscentrum
De visie wordt vastgesteld. Het college zal deze visie met genoegen in een plan uitwerken. De verder te
volgen procedure, waaronder het gesprek met de directie van de vereniging Natuurmonumenten, zal door het
seniorenconvent worden bepaald.
10. Ruimtelijke toekomstvisie dorp
Het college heeft geconstateerd, dat de woonfunctie van het oude dorp onder druk staat (leegstand) en dat er
dringend behoefte is aan uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Om die reden vraagt

het college in deze vergadering de mening van de raad over een aantal vragen, die richtinggevend zijn voor
de ontwikkeling van een ruimtelijke toekomstvisie van het dorp.
Deze standpunten worden door de verschillende fracties weergegeven. Wethouder Meerdink destilleert
daaruit een samenvatting, die in grote lijnen inhoudt, dat het begrip ”beschermd dorpsgezicht” als waardevol
wordt beschouwd, maar wel opnieuw moeten worden gedefinieerd. Er moet betaalbare huisvesting voor met
name jongeren beschikbaar komen. De handhaving van de gemeentelijke regels terzake moet worden
heroverwogen.
Er wordt afgesproken, dat de standpunten, zoals die door de verschillende fracties verwoord zijn, op papier
worden gezet en aan de wethouders zullen worden gegeven. Op een nader te bepalen moment zal de raad
dit onderwerp opnieuw opiniërend bespreken, al of niet in het openbaar
10a. Motie, vreemd aan de orde van de dag.
Alle fracties hebben een motie, vreemd aan de orde van de dag, ingediend, waarin het college wordt
opgeroepen om het Pinksterfeest in zijn bestaande vorm te behouden, dit tegen de achtergrond, dat het
welzijn van de “pinksterhaan” voldoende gewaarborgd is. De motie wordt unaniem aangenomen. Het college
zal de motie met genoegen uitvoeren.
11. Samenwerking De Waddeneilanden
Er zijn geen mededelingen. .
12. Vragenuur
De fractie Ons Belang heeft een aantal vragen ingediend met betrekking tot het OMRIN-terrein
Wethouder Dijkstra beantwoordt deze vragen als volgt:
De containers, die buiten het terrein staan en een belemmering kunnen vormen bij het tanken, worden op
korte termijn verwijderd. Hetzelfde geldt voor de boot, die op het terrein staat.
Er zijn geen afspraken voor de lange termijn gemaakt voor opslag van (bouw)materiaal. Wanneer dat nodig
is, kan dit snel worden verwijderd. Er zijn verder geen verzoeken ingediend voor opslag.
Het college zal de behoefte peilen naar een terrein, waar materialen kunnen worden opgeslagen.
De fractie CGS vraagt, wat het college ondernomen heeft betreffende de acties in een geschil tussen
personeel en directie van Wagenborg Passagiersdiensten. Wethouder Dijkstra antwoordt, dat het college
zich niet wil mengen in dit private geschil tussen werkgever en werknemers. Er is wel aandacht besteed aan
noodscenario´s.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2015,
, voorzitter
, griffier.

