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Aan de Gemeenteraad
Bijgaand treft uw raad de notitie “Toekomstige huisvesting sociaal culturele activiteiten” aan. Deze
notitie is een vervolg op een gedachtewisseling in uw raad op basis van een daarvoor aan uw raad
voorafgaand beschikbaar gestelde discussienota over het thema huisvesting sociaal culturele
activiteiten. In die informele bijeenkomst is de afspraak gemaakt dat Burgemeester en Wethouders de
daarin gemaakte opmerkingen verwerken en de aangepaste notitie aan uw raad voorleggen met het
verzoek om ons college over uw nadere opmerkingen vóór 1 september te informeren. Daarvan is
door uw fracties schriftelijk en mondeling gebruik gemaakt. De belangrijkste opmerkingen geven wij
onderstaand weer.
a. De raadsfracties stemmen in hoofdlijnen in met de in de notitie door Burgemeester en
Wethouders uitgesproken voorkeur voor oplossing 1.
b. Bij de gesprekken over de huisvesting van het nautisch museum en ’t Heer en Feer dient het
college bij de initiatiefnemers van het Nautisch museum en het bestuur van ’t Heer en Feer
aandacht te vragen voor het maken van een goed plan van aanpak op basis waarvan kan
worden vastgesteld dat de plannen financieel uitvoerbaar zijn, dat de publiekstoegankelijkheid
is verzekerd en dat in het bijzonder het brede nautische verleden van Schiermonnikoog een
plaats krijgt in het nautisch museum.
c. Zoek voor de in de brandweergarage opgeslagen materialen t.b.v. diverse sociaal culturele
evenementen een structurele oplossing. Daarbij wordt de suggestie gedaan om daarvoor een
locatie te vinden op het bedrijfsterrein aan het Melle Grietjepad.
d. Een meerderheid in de raad kiest niet voor het op de eerste verdieping in de
brandweergarage realiseren van woonruimte.
Bij de verdere uitwerking van de in oplossing 1 verwoorde voornemens nemen wij deze opmerkingen
mee. Indien uw raad instemt met oplossing 1 dan zal het plan van aanpak in hoofdlijnen de volgende
vorm kennen:
 In overleg met de initiatiefnemers van het nautisch museum vaststellen onder welke
voorwaarden het nautisch museum gestalte kan krijgen;
 Hetzelfde geldt voor de huisvesting van ’t Heer en feer; in nauw overleg met het
bestuur zullen afspraken moeten worden gemaakt over de huisvesting van de
activiteiten van deze vereniging.
 Zodra vaststaat dat het nieuwe bezoekerscentrum zal kunnen worden gerealiseerd
zal het college voorstellen voorbereiden voor de herontwikkeling van het oude
bezoekerscentrum t.b.v. de bouw van een nader te bepalen aantal woningen. Op
basis van die voorstellen zullen uw raad keuzes worden voorgelegd over de wijze van
ontwikkelen, welk type woningen, welke huren, etc.
 De realisatie van een goede voorziening voor dagopvang voor de ouderen al of niet in
combinatie met de realisatie van een aantal zorgwoningen hebben wij reeds ter hand
genomen. Wij voeren diverse verkennende gesprekken. Wij zullen uw raad van de
belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte houden en spreken de hoop uit dat wij in
overleg met uw raad ook tot realisatie van deze voorzieningen kunnen komen.
 Met de stichting Kittiwake en de bij Lytje Willem betrokken partners zullen wij in
overleg treden over de exploitatie van het gebouw Kittiwake.
Wij merken nog op dat wij met in de bijgaande notitie genoemde partijen, waarvan de
huisvestingswensen niet zijn gehonoreerd, in gesprek gaan om uw besluitvorming nader toe te lichten.
Ons voorstel en de bijbehorende stukken hebben wij gelijktijdig met de verzending aan uw raad ook
aan hen toegezonden.

Met betrekking tot de financiële consequenties merken wij in algemene zin op dat deze sterk
afhankelijk zijn van verschillende factoren: heeft de huisvesting van de museale activiteiten financiële
gevolgen, welke financiële effecten heeft de herontwikkeling van het huidige bezoekerscentrum, wat
zullen de financiële consequenties zijn van de mogelijke realisatie van nieuwe dagopvang voor
ouderen en een aantal zorgwoningen met 24/7 zorgondersteuning. Wij kunnen uw raad in dit stadium
geen indicatie geven van die effecten en hun betekenis voor de begroting.
Resumerend voorstel:
1. in te stemmen met de hoofdlijnen van oplossing 1 als verwoord in bijgaande notitie
“Toekomstige huisvesting sociaal culturele activiteiten” met inachtneming van eerder in dit
voorstel gemaakte opmerkingen.
2. in te stemmen met de hoofdlijnen van het plan van aanpak.
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