Agenda Raad
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot
het houden van een extra openbare vergadering op:
Maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur
in de publiekshal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
1. Agendapunt:
Korte inhoud:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijzondere
vergadering bij te wonen.

2. Agendapunt:

Vaststellen agenda
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.

Korte inhoud:

3. Agendapunt:
Korte inhoud:

Inleiding Eilandakkoord
Christa Oosterbaan (PvdA) en Taco Lugt (VVD) lichten
inhoudelijk de thema’s van het Eilandakkoord toe.

4. Agendapunt:
Korte inhoud:

Formatieproces
Namens formateur mw. I. Groeneveld presenteert
burgemeester J.B. Wassink het proces van het samenstellen
van het Eilandakkoord.

Wilt u kort het woord voeren over de inhoud van het eilandakkoord dan kunt u zich tot
uiterlijk vrijdag 25 mei melden bij de griffie(r).

5.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Vaststelling van het Eilandakkoord (Gemeenteblad nummer 2018/35)
De PvdA en VVD hebben een eilandakkoord gesloten en een
programma opgesteld over de thema’s die de komende vier
jaar opgepakt moeten worden op Terschelling
Het onderwerp wordt in twee termijnen behandeld, waarna
definitieve vaststelling van het Eilandakkoord plaatsvindt.
Besluit
Fracties PvdA en VVD
grifts@terschelling.nl
Griffie
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6. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Nadere informatie:

Onderzoek geloofsbrieven, benoeming wethouders en ontheffing
ingezetenschap (Gemeenteblad nummer 2018/36, stukken volgen)
Na coalitieonderhandelingen stellen Partij van de Arbeid en
VVD elk een kandidaat-wethouder voor. De raad benoemt de
wethouders. Volgens het Reglement van Orde van de
gemeenteraad dient de raad de geloofsbrieven van de
kandidaten te onderzoeken voordat zij tot benoeming kan
overgaan. De benoemde wethouders dienen op grond van de
Gemeentewet artikel 41a in handen van de voorzitter de eed of
belofte af te leggen.
De heer S. Haringa en mevrouw J. Hoekstra- Sikkema
benoemen tot wethouder.
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder

Terschelling, 16 mei 2018
J. B. Wassink,
Voorzitter
De documenten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl of met de gratis App RaadDigitaal,
zowel voor IPad als Android tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het
gemeentehuis op West-Terschelling.
Tijdens openbare vergaderingen van de raad worden geluids- en beeldopnames van zowel
deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

