Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 februari 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari 2015
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
N.a.v. de vragen over punt 11 (verkoop drukkerij) licht wethouder Dijkstra de procedure toe en geeft aan
dat hiervoor een voorstel aan de raad wordt voorgelegd.
N.a.v. de vraag over punt 4 (besluitenlijst; terugtrekken Wagenborg uit MAPS) geeft de voorzitter aan dat
een partij zich inderdaad mag terugtrekken, zolang dat maar schriftelijk gebeurt.
Op de vraag over punt 4 (besluitenlijst; commissie sociaal domein) antwoordt wethouder Meerdink dat er
wordt gewerkt aan het instellen van deze commissie en dat er binnenkort weer een raadsbijeenkomst wordt
georganiseerd over dit onderwerp.
Op de vragen over punt 6 (mededelingen: bouwplan Riich) antwoordt wethouder Meerdink dat het wachten
nog is op een reactie van WoonFriesland. Zodra hierover meer bekend is, wordt er een raadsbijeenkomst
gepland.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Naar aanleiding van ingekomen stuk 2 (recreatiezaal Riich) wordt gepleit voor het behoud van deze ruimte.
Wethouder Meerdink neemt hier nota van.
N.a.v. ingekomen stuk 6 en 7 (zwembad) geeft de CGS aan nog vragen te hebben bij de exploitatie. CGS
komt hierop nog terug.
6. Mededelingen
Wethouder Dijkstra deelt mee dat, na een verzoek van de ondernemers, bekeken wordt of er op korte
termijn iets gedaan kan worden aan de bestrating en aankleding van de Middenstreek. N.a.v. wordt gevraagd
of dit niet beter na het seizoen kan. Op dit punt wordt nog teruggekomen.
Wethouder Dijkstra deelt mee dat er een offerte ligt voor het baggeren van de jachthaven. Deze zal ook
worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst over de jachthaven.
Wethouder Meerdink doet verslag van het bezoek aan het ministerie van OCW en het gesprek met
staatssecretaris van Rijn.
7. Stand van zaken gebouwen bezoekerscentrum en omgeving
OB en DS10 dienen gezamenlijk een amendement in (A1) om vóór 30 juni met een visie te komen.
CGS en SB dienen gezamenlijk een amendement in (A2) om op korte termijn met het college in discussie te
gaan. De beide amendementen worden toegelicht en besproken.
Uiteindelijk wordt het meest verstrekkende amendement (A1) in stemming gebracht en unaniem
aangenomen. Omdat dit amendement het oorspronkelijke besluit vervangt, is dit punt hiermee ook meteen
besluitvormend afgehandeld.
De raad organiseert een afzonderlijke bijeenkomst om zo gezamenlijk een visie op papier te zetten.
8. Controleprotocol jaarrekening 2014
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Procedure huisvestingsverordening
Ons Belang dient een amendement in om dit voorstel meteen besluitvormend te kunnen behandelen en de
inspraakprocedure te starten. Het amendement wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Dit punt wordt hiermee direct besluitvormend behandeld.

10. Regulering nachtelijke geluidsoverlast
Er wordt gesproken over o.a. het al dan niet vastleggen van een sluitingsprocedure, de wenselijkheid van een
evaluatie met bewoners en het instellen van een klachtenloket. Alle opmerkingen worden meegenomen en
verwerkt in een nieuw voorstel dat bij de volgende vergadering aan de raad wordt voorgelegd.
11. Uitvoeringsprogramma Duurzame Wadden
Uit de discussie komt naar voren dat er te weinig ambitie uit het voorstel spreekt. Verder zou niet geld de
belangrijkste factor moeten zijn, maar dat wat je gezamenlijk wilt doen aan duurzaamheid. Er wordt
aangedrongen op goede en uitgebreidere informatieverstrekking aan burgers.
Wethouder Dijkstra gaat in op de vragen en opmerkingen en geeft aan dat er nauw contact is met de
eilander energiecoöperatie die bezig is met het uitwerken van verschillende ideeën.
Dit punt komt terug bij de volgende raadsvergadering.
12. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter deelt mee dat, i.v.m. de toetreding van Texel, het samenwerkingsconvenant is geëvalueerd en
er een nieuw convenant is opgesteld. Via het seniorenconvent wordt afgestemd hoe de raad hierover
geïnformeerd zal worden.
13. Vragenuur
Schiermonnikoogs Belang heeft drie vragen ingediend:
Op de vraag over het opknappen van de walviskaak antwoordt wethouder Dijkstra dat hiervoor geen
budget is, maar dat er wel contact is met een mogelijke sponsor.
N.a.v. de vraag over de plaatsnaamborden wordt afgesproken dat de heren Groendijk en Carrette samen
een inventarisatieronde zullen maken en hiervan verslag uitbrengen.
Op de vraag over de Smartflower geeft wethouder Dijkstra een toelichting op het budget en de op handen
zijnde reparatie.
Op de vraag van de Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de Stichting Welzijn antwoordt
wethouder Meerdink dat er een traject is ingezet met Partoer die de mogelijkheden en knelpunten
inventariseert. In maart/april worden de eerste conclusies verwacht.
20. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2015,
, voorzitter
, griffier.

