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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

7.
10 juli 2018
Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2018

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw N.E. de Jong-de Vries, loco-griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mevrouw A. van Akkeren-Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens PB
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer D. Ruige, VVD
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer W. G. Werner VVD
Bijzonderheden:
Agenda
De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij
per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve
verwezen.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de raad. Er zijn
afwezigheidsmeldingen ontvangen van dhr. Lugt (VVD), dhr. Werner (VVD) en mevr.
Spanjer-Ramaker (PvdA).
2. Vaststellen agenda 10 juli 2018
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vergadering wordt kort geschorst om te controleren of de geluidsopname-apparatuur goed functioneert. De
vergadering wordt heropend.

3. Vaststellen besluitenlijsten 26 juni 2018
De besluitenlijsten worden zonder op –en aanmerkingen dienovereenkomstig vastgesteld.
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4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Burgemeester Wassink: het Algemeen Bestuur van de GR De Waddeneilanden is voor de
eerste keer bijeen geweest. Dhr. G. van Klaveren is benoemd tot waarnemend burgemeester
van Ameland.
4. b. Overige mededelingen college
Wethouder Haringa: voor 2019/2020 is in het budget van asfaltering van de weg in Kinnum
voorzien.
Ten uitvoering van de motie inzake B&Y en de Zwarte Weg heeft gisteravond een overleg
plaatsgevonden met omwonenden. Het overleg was onafhankelijk geleid en heeft goede
input opgeleverd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een vervolg.
5. Lijst ingekomen stukken:
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C. betrekken bij een raadsvoorstel.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

De raad stelt op voorstel van het presidium unaniem de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken vast.
6. Live uitzenden raads- en commissievergaderingen
Bespreekstuk
Met het live-uitzenden van commissie-en raadsvergaderingen zijn de vergaderingen van de
gemeenteraad Terschelling rechtstreeks te volgen. De uitzending zal leiden tot een meer
transparante besluitvorming en draagt bij aan een levendige democratie. Voorstel is een
overeenkomst te sluiten met de Stichting Terschelling TV over het doen van geluid- en
beeldregistraties en het integraal uitzenden van raads- en commissievergaderingen voor een
periode van 1-9-2018 tot 1-9-2021.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

Besluit:
Een overeenkomst te sluiten met de Stichting Terschelling TV over het doen van geluid- en
beeldregistraties en het integraal uitzenden van raads- en commissievergaderingen voor een
periode van 1-9-2018 tot 1-9-2021. Voor een totaalbedrag van € 15.000,- zal Terschelling
TV alle raads- en commissievergaderingen registreren. Hiervoor zal een overeenkomst
worden gesloten voor de duur van 3 jaar, waarbij het gaat over de periode 1-9-2018 tot 1-92021. Tweemaal per jaar zal een tussentijds evaluatie moment plaatsvinden.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
7. Onderzoek Bestuurskracht gemeente Terschelling
Bespreekstuk
BMC advies heeft een bestuurskracht onderzoek uitgevoerd, waarbij wordt aangegeven wat
nodig is om ervoor te zorgen dat de gemeente Terschelling ook in de toekomst als
zelfstandige gemeente kan blijven functioneren. Doel is door de aanbevelingen uit het
rapport over te nemen de bestuurskracht van Terschelling behouden en versterken. Voorstel
is de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport “Koersen op keuzes: tussen willen en
kunnen” over te nemen om de bestuurskracht van Terschelling te behouden en te
versterken.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
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Eerste termijn raad:
Dhr. G. Bos (ST):
Leest amendement voor, waarin verzocht wordt om een specificatie van de kosten van het
uitvoeren van de aanbevelingen uit het onderzoek, opdat bij de begroting een weloverwogen
keuze gemaakt kan worden. Zo ziet de fractie van ST graag de externe spiegel, genoemd op
pagina 25, alsnog uitgevoerd. Verbetering van de werking van organisatie en bestuur
verdient deze kosten op termijn terug.
Dhr. H.K. van der Wielen (CDA):
De gemeente staat er financieel goed voor, er is ruimte voor ambities. Communicatie tussen
inwoners en bestuur is een aandachtspunt.
Dhr. J.W. Smit (PB):
Wil het rapport met ambitie oppakken. Het rapport vereist een pro-actieve houding van
iedereen.
Mevr. C. Oosterbaan (PvdA):
Kan zich vinden in de tekst van het amendement, echter niet in de toelichting van dhr. Bos in
zijn betoog. Graag toelichting hierop.
Dhr. D. Ruige (VVD):
Is het haalbaar om kosten vóór de behandeling van de begroting helder te krijgen?
Eerste termijn college:
Burgemeester Wassink:
Het College ziet het als een mooie uitdaging om op korte termijn met het rapport aan de
gang te gaan. Het lijkt geen probleem om voor de begroting globale plannen in kaart te
brengen.
Op verzoek van dhr. Bos wordt de vergadering geschorst om 20.08 uur. De vergadering wordt heropend om
20.23 uur.

Tweede termijn raad:
Dhr. G. Bos (ST):
Na kort overleg is het amendement aangepast (Bijlage 1) en door alle aanwezige raadsleden
ondertekend.
Tweede termijn college:
Burgemeester Wassink:
Het College zal deze interessante opdracht in dank aanvaarden.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de bevindingen van het onderzoek naar de bestuurskracht van de
gemeente Terschelling.
2. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen van BMC te
ondersteunen en het college opdracht te geven hiermee aan de slag te gaan.
Het amendement 2018/44 is door alle aanwezige raadsleden ondertekend en wordt derhalve
met algemene stemmen aangenomen. Toegevoegd aan het besluit wordt:
3. Het College opdracht te geven de uitvoeringskosten van het BMC onderzoek in
deelprojecten weer te geven, zodat de raad dit al of niet in zijn geheel kan meenemen bij de
behandeling van de begroting later dit jaar.
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Het aldus geamendeerde raadsbesluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten door de voorzitter.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 25 september 2018.

,voorzitter

,griffier
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