Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
24 maart 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt als volgt gewijzigd:
 Het agendapunt “jachthaven” wordt gesplitst in 9a betreffende het baggeren en 9b betreffende de
exploitatie van de jachthaven.
 Het “Verzoek tweede recreatiewoning Zandpad 6” wordt als agendapunt geschrapt, omdat eerst het
advies van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling moet worden ingewonnen.
 Mevrouw Rupert kondigt aan, dat er door alle fracties een motie, vreemd aan de orde van de dag, zal
worden ingediend betreffende de voorgenomen booractiviteiten van Gaz de France Suez E & P ten
noorden van Schiermonnikoog.
De heer Hagen kondigt aan, dat er door CGS en SB een motie, vreemd aan de orde van de dag zal
worden ingediend betreffende de exploitatie van het zwembad.
Beide moties zullen worden behandeld na het agendapunt `Procedure verkoop voormalige drukkerij`.
De nummering van de agendapunten wordt navenant aangepast.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in bij agendapunt 9a (Baggeren jachthaven).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 februari 2015
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Er wordt melding gemaakt van de stand van zaken rond de visievorming bezoekerscentrum en omgeving
(punt 7) .
 Een gedachtewisseling over de staat van onderhoud (bestickering) van de plaatsnaamborden wordt
afgesloten met de afspraak, dat de gemeentelijke buitendienst er voor zal zorgen, dat de borden er weer
optimaal uitzien (punt 13).
 Er wordt gewerkt aan het opnieuw in werking stellen van de Smartflower (punt 13)
 Er wordt budget gezocht voor het opknappen van de walviskaak in het centrum van het dorp (punt 13).
 Er wordt naar gestreefd in april een “commissie Sociaal Domein” in te stellen.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Op vragen van de heer Hagen deelt wethouder Dijkstra mee, dat het college de beleidsregels voor de
afgifte van ontheffingen van het rijverbod gewijzigd heeft. Het gaat om een bevoegdheid van het college.
Verder is het college afgeweken van het wegenonderhoudsplan door de renovatie van de Middenstreek te
plannen na de komende herfstvakantie. Het college erkent, dat de raad hierbij betrokken had moeten worden.
Er is wel in de geest van het plan gewerkt.
6. Mededelingen
Wethouder Meerdink deelt mee, dat de voorbereiding van de veranderingen rond de Stichting Welzijn
vertraagd zijn door een gebeurtenis bij de adviserende instantie. Hij gaat er van uit, dat deze voorbereidingen
in de maand april zullen zijn afgerond. Naast het bestuur en het personeel van de stichting zal ook de
commissie sociaal domein hierbij betrokken worden.
7. Notitie Regulering nachtelijk geluidsoverlast (Algemene Plaatselijke Verordening)
OB dient een amendement in met als doel een meldpunt klachten horeca te creëren, dat zowel digitaal als
per post bereikbaar is en met als doel de organisatie van een bewonersbijeenkomst in het najaar en een
evaluatie van de effecten in november 2015.
Het aldus geamendeerde besluit wordt unaniem door de raad aangenomen.
8. Uitvoeringsprogramma Duurzame Wadden 2015-2018
Het programma wordt uitvoerig besproken. De teneur is, dat de lat op dit terrein wat hoger gelegd zou
kunnen worden. CGS en SB dienen een amendement in, bedoeld om extra uren vrij te maken voor
ambtelijke ondersteuning op het gebied van duurzaamheid.
Dit amendement wordt in stemming gebracht en met 3 stemmen voor (CGS en SB) en 6 tegen (OB en
DS10) verworpen.
Vervolgens wordt unaniem het door het college geformuleerde besluit vastgesteld.

9a. Baggeren jachthaven in april 2015
Wethouder Dijkstra zegt desgevraagd toe, dat de informatie, die overleg over dit onderwerp opgeleverd
heeft, voor de raad beschikbaar wordt gesteld. Verder zegt hij toe, dat de resultaten van het baggeren
nauwlettend zullen worden gevolgd. Zo nodig zal de proef tussentijds worden stopgezet. De raad wordt
hiervan op de hoogte gehouden.
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.
9b. Exploitatie van de jachthaven
Alle fracties steunen het voorstel en stemmen in met een besluitvormende behandeling. Geen van de
raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem tot vaststelling van het besluit conform de
door het college voorgestelde formulering.
10. Nota reserves en voorzieningen
De voorzitter zal bij de besluitvormende behandeling ingaan op de vraag, waarom naast de al bestaande
voorziening riolering het creëren van een reserve resultaat riolering nodig is. Verder zal hij bevorderen, dat
dergelijke stukken met een financieel karakter zo leesbaar mogelijk zijn.
Dit punt komt terug bij een volgende raadsvergadering.
11. Procedure verkoop voormalige drukkerij
De raad blijkt van mening te zijn, dat de termijn van twee weken, zoals die genoemd wordt in punt 2b van het
concept-raadsbesluit, moet worden gewijzigd in vier weken. Voor volgende gevallen zal het begrip
“acceptabel bod” worden gedefinieerd en zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat twee
gelijke biedingen worden gedaan. Alle fracties steunen het voorstel en stemmen in met een besluitvormende
behandeling. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad besluit unaniem tot vaststelling
van het besluit conform de door het college voorgestelde formulering, met dien verstande, dat de termijn,
zoals genoemd in punt 2b van het besluit wordt gewijzigd in vier weken.
12a.Motie, vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp booractiviteiten ten noorden van
Schiermonnikoog, ingediend door alle fracties
De motie wordt unaniem aangenomen. Deze motie kan tevens worden beschouwd als steun voor de “motie
gasboringen”, die door de gemeenteraad van Terschelling is aangenomen.
12b.Motie, vreemd aan de orde van de dag betreffende exploitatie zwembad, ingediend door CGS en
SB
De bedoeling van de motie is om de raad te betrekken bij de uitkomsten van de onderhandelingen met de
Conegroup,, voordat de exploitatieovereenkomst wordt gesloten. De heer Dijkstra ontraadt de motie en wil
zich met college beraden over de rol van de raad hierbij. De indieners van de motie zijn bereid het college de
tijd hiervoor te gunnen en dienen de motie niet in.
13. Samenwerking De Waddeneilanden
Er wordt afgesproken, dat in de komende vergadering van het seniorenconvent zal worden bepaald, hoe
wordt omgegaan met de uitnodiging van lokale partijen van Texel en Terschelling om tijdens de komende
conferentie op Texel een gesprek aan te gaan over mogelijke samenwerking.
De voorzitter maakt melding van een onderzoek van de gezamenlijke Rekenkamer over de manier, waarop
aan de samenwerking uitvoering wordt gegeven.
De heer Carrette betreurt het, dat de Rekenkamer te weinig rekening houdt met mogelijkheid van betrokken
personen om hun inbreng te leveren bij het onderzoek naar De Promenade. De voorzitter antwoordt, dat te
zijner tijd de gelegenheid geboden zal worden dergelijke opmerkingen aan de commissie voor te leggen.
14. Vragenuur.
OB vraagt, welke factoren de looptijd van standplaatsvergunningen bepalen. Wethouder Meerdink
antwoordt, dat de looptijd 10 jaar bedraagt. Het gaat om vergunningen voor tijdelijke gebouwen. Door een
termijn van 10 jaar te hanteren kan de investering worden terugverdiend. Naast een standplaatsvergunning
vaak ook een omgevingsvergunning nodig.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2015,
, voorzitter
, griffier.

