Agenda Raad
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot
het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 22 mei 2018, om 19.30 uur
in de publiekshal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1. Agendapunt:
Korte inhoud:

2. Agendapunt:
Korte inhoud:

3. Agendapunt:
Korte inhoud:
Actie:

4.a. Agendapunt:
Korte inhoud:

4.b.

Actie:
Agendapunt:
Actie:

5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te
wonen.
Vaststellen agenda
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.
Vaststellen besluitenlijst 24 april 2018
Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de
vergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier
Besluit
Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het
bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen
mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit
samenwerkingsverband.
Ter kennisname
Overige mededelingen van het college
Ter kennisname
Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2018/24)
Er zijn stukken ingekomen in de categorieën:
 A/ voorstel voor kennisgeving aannemen
 B/ in handen stellen van het college ter afdoening
 C/ betrekken bij een raadsvoorstel.
De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van
afdoening van de ingekomen stukken vast.
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Bespreekstukken
6. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

7.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Afzender:
Nadere informatie:

Hamerstukken
8. Agendapunt:

Begroting 2019 FUMO (Gemeenteblad nummer 2018/25)
Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft in haar vergadering
van 14 maart 2018 de Kaderbrief FUMO 2019-2023 (hierna:
Kaderbrief), de Ontwerpbegroting FUMO 2019 en de
Begrotingswijziging FUMO 2018 vastgesteld. Op grond van
artikel 28 van de GR FUMO wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen met
betrekking tot de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging.
Kennis te nemen van de voorliggende stukken en een
zienswijze in te dienen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder J.
Team Staf
Hoekstra
Jaarrekening 2017 (Gemeenteblad nummer 2018/26)
De jaarstukken 2017 dienen voor 15 juli 2018 te worden
vastgesteld en aangeboden aan de Provincie. Het
jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de
werkelijke cijfers 2017 ten opzichte van de begroting 2017
(na wijzigingen), waarmee de jaarstukken over 2017 sluiten
met een negatief resultaat van €2.000.
Vaststellen van de jaarstukken over 2017 en het tekort ten
laste brengen van de algemene reserve.
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.B.
Team
Ondersteuning
Wassink
Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein

(Gemeenteblad

nummer 2018/27)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Met het instellen van de Commissie Sociaal Domein moet de
raad aan het begin van elke raadsperiode, per fractie een lid
benoemen. Het verzoek van verschillende fracties is om in
deze Commissie een lid van de fractie, niet zijnde een
raadslid, te benoemen. Om aan deze wens te kunnen
voldoen dient het Reglement op een aantal punten te worden
aangepast.
Vaststellen het gewijzigd Reglement van Orde Commissie
Sociaal Domein gemeente Terschelling.
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie
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9.

Agendapunt:

Verordening gezamenlijke Rekenkamercommissie
(Gemeenteblad nummer 2018/28)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Benoemingen
10. Agendapunt:
Doel:
Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

11. Agendapunt:

Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling De
Waddeneilanden was het nodig om de verordening van de
gezamenlijke Rekenkamercommissie aan te passen aan de
nieuwe situatie.
De Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie
De Waddeneilanden 2018 vast te stellen, onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening op de gemeenschappelijke
rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2014.
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie
Benoeming leden Raadscommissie namens Plaatselijk
Belang (Gemeenteblad nummer 2018/29)
Benoemen van twee commissieleden, niet zijnde raadsleden,
namens de fractie Plaatselijk Belang.
Tot lid van de Raadscommissie te benoemen de heren W.J.
Groeneveld en M. Schellenberg, namens de fractie
Plaatselijk Belang.
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie
Benoeming leden Technische Commissie Sociaal Domein
(Gemeenteblad nummer 2018/30)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

12. Agendapunt:

De raad benoemt aan het begin van elke raadsperiode voor
de duur van die raadsperiode per fractie een lid, op
voordracht van de fracties, dit kunnen ook commissieleden,
niet zijnde raadsleden, zijn.
Tot lid van de Commissie Sociaal Domein te benoemen:
mevrouw M. Spanjer-Ramaker, de heren D. Ruige, J.W.
Smit, A.J. Romar en G. Schweigmann
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie
Benoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie
(Gemeenteblad nummer 2018/31)

Doel:
Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Per 1 januari 2018 is de benoemingstermijn van de voorzitter
en de leden van de Rekenkamercommissie verlopen.
Instemmen met de voorgestelde benoeming van de voorzitter
van de Rekenkamercommissie en de herbenoeming van de
twee leden van de Rekenkamercommissie.
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie
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Hamerstukken
13. Agendapunt:

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2017
(Gemeentebladnummer 2018/32)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

14. Agendapunt:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de
kwaliteit van de kinderopvang. Voorliggende
jaarverantwoording Kinderopvang 2017 is een weergave van
de toezicht- en handhavingsacties van het afgelopen jaar
binnen onze gemeente.
Kennis te nemen van de Jaarverantwoording Kinderopvang
Terschelling 2017.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Burgemeester J.B.
Wassink
Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Fryslân
(Gemeenteblad nummer 2018/33)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

15. Agendapunt:

De VRF heeft enkele financiële stukken gepubliceerd. Deze
stukken hebben geen (financiële) gevolgen voor Terschelling
en zijn in de lijn der verwachting gezien de al eerder
behandelde Kaderbrief 2019-2022.
Kennis te nemen van de voorliggende stukken en geen
zienswijze in te dienen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.B.
Team Staf
Wassink
Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 GR Hûs & Hiem
(Gemeenteblad nummer 2018/34)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en
Hiem, Welstandsadvisering en Monumentenzorg, in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen
over de ontwerp begroting voor het komende jaar en de
meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren.
Kennis nemen van de ontwerp begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 en hierover geen zienswijze
kenbaar maken.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder E.J. van
Leunen

16. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Terschelling, 9 mei 2018,
J. B. Wassink,
Voorzitter

Afscheid wethouders
Gezien de voortgang van de formatie wordt afscheid
genomen van de wethouders die niet herbenoemd zullen
worden.
Ter bespreking
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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.

