Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

9 - 2018
2 oktober 2018
Besluitenlijst commissie vergadering 30 oktober 2018

Aanwezig:
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, voorzitter
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
De heer J.W. Adams, PvdA
Mevrouw A. van Akkeren-Schol, PvdA
De heer C.T. Lugt, VVD
De heer W.G. Werner, VVD
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Burgemeester J.B. Wassink
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
De heer D. Ruige, VVD
Bijzonderheden:
Mw. Oosterbaan verlaat de vergadering om 23.00 uur.
Agenda
De beeld- en 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
Opening door de voorzitter, mevrouw Spanjer- Ramaker, er is een afmelding ontvangen van
dhr. D. Ruige.
2. Vaststellen agenda 2 oktober 2018
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vragenronde voor burgers
Er wordt geen gebruik gemaakt van de vragenronde.
4. Vaststellen besluitenlijsten 4/5 september 2018
Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen, de besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
5. Lijst met toezeggingen
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.
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6.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

6.b. Overige mededelingen college
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

7. Begroting 2019
De begroting 2019 is gebaseerd op de Kadernota 2018 zoals deze in de raad is behandeld
op 4 september 2018.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Korte weergave:
e
1 Termijn leden van de commissie

Mw. Oosterbaan, PvdA :
Vraagt portefeuillehouder via VFG en VNG minister aan te spreken op de onverwachtse
verlaging van de Alg. Uitkering, die onlangs in september circulaire bekend is gemaakt. Vindt
dat OZB verhoging met 2,4% conform de gebruikte indexatiecijfer met inflatie gecorrigeerd
moet worden. Nota reserves en voorzieningen moet dit jaar nog worden geactualiseerd. Doet
voorstellen voor verlaging van budgetten o.a.: locatieonderzoek Hoorn, uitvoeringsbudgetten.
Vindt bovendien dat invoering omgevingswet een autonome ontwikkeling is en niet onder het
eilandakkoord valt. Noemt ook de cofinanciering die wellicht minder kan.
Dhr. Lugt, VVD:
Gezien de uitkomsten van de sept. circulaire moet opnieuw de financiële situatie worden
bezien. Geeft aantal concrete voorstellen o.a. verminderen uitvoeringsbudget buren en
locatieonderzoek Hoorn en CNL, ook uitvoeringsbudget Behouden Huys kan minder. Vraagt
zich of het redelijk is om toeristenbelasting o.b.v. indexatie te verhogen, t.o.v. trendmatige
verhoging van € 0,05, als voorgaande jaren. Wil weten of actualisatie
landschapsontwikkelingsplan en ontwikkeling landschapsbiografie hetzelfde is. De OZB
index met de inflatiecorrectie kan de fractie zich in vinden.
Dhr. Smit, PB:
Verwijst naar zijn vragen tijdens de kadernota. Noemt de algemene opmerking budgettair
neutraal in relatie tot inkoop maatschappelijk werk. Datzelfde geldt voor benoeming BOA
t.o.v. verlaging salariskosten APV. Stemt in om onderzoeken te reduceren, wil wel weten hoe
onderzoeken tot stand zijn gekomen en hoe bezuinigd kan worden.
Gaat kort in op de toeristische voorzieningen, waarom is er geen beleid voor sanitaire
voorzieningen, zal zelf met voorstel komen. Gaat in op de tabel van de Toeristenbelasting, is
op zoek naar de argumentatie van de tussentijdse ‘grote sprongen’ voor de jaren 2015 en
2018?
Dhr. Van der Wielen, CDA:
De verlaging van de Algemene Uitkering vraagt om een reactie van de Rijksoverheid, moet
kenbaar worden gemaakt via VFG en VNG. Stelt dat temporiseren van de wensenlijst,
gezien het weerstandsvermogen belangrijk is. De vele onderzoeken moeten duidelijkheid
geven in realisatie en noodzaak op korte termijn. Investering inning toeristenbelasting moet
voortvarend worden opgepakt. Doet aantal voorstellen voor verlaging van budgetten o.a.
onderzoek blauwe zone WB kade en doorontwikkeling organisatie meerjarig onderwijs
huisvesting. Vindt in het kader van voortgang duurzaamheid gemis dat stimulans voor
particulieren niet meer wordt gesubsidieerd. Vindt ook de personele beschikbaarheid van 18
uur per week erg weinig. Pleit voor 1 FTE.
Dhr. Bos, ST:
Noemt het proces van de kadernota, begrotingswijziging en begroting, vindt het zeer
onduidelijk. Wil weten of de verhoging van de toeristenbelasting is gecommuniceerd met
TCV en TOV. Zijn fractie vindt dat toeristenbelasting moet blijven zoals het is.
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De vergadering wordt circa 10 minuten geschorst.
e

1 Termijn College

Burgemeester Wassink:
Brengt het punt van onbehoorlijk bestuur in bij VFG en VNG, naar aanleiding berichtgeving
september circulaire, m.b.t. fikse terugval Algemene Uitkering. (Toezegging)
Legt uit de procentuele verhoging van de toeristenbelasting van keuze 3% i.p.v. 2,4%.
Op de trendmatige stijging wordt in 2019 terug gekomen, conform het eilandakkoord.
(Toezegging)
De raad zal, naast de gebruikelijke P&C cyclus, na bekendmaking van de circulaires door
Ministerie (mei, sept. dec.), geïnformeerd worden over de financiële gevolgen. (Toezegging)
De voorstellen van mogelijke bezuinigingen en consequenties worden meegenomen in
uitgewerkt voorstel. De raad wordt in januari 2019 hierover ingelicht. Besluitvorming zal
plaatsvinden middels begrotingswijziging.(Toezegging)
Op de vraag van budgettair neutraal m.b.t. BOA en APV wordt bevestigend geantwoord.
Nota reserves en voorzieningen, in december 2018 volgt een geactualiseerde versie.
(Toezegging)
Tabel opbrengsten toeristenbelasting, verbeteringen zijn mogelijk op termijn. De grote
sprongen worden veroorzaakt door uitgaven in het havengebied.
Wethouder Hoekstra:
Stoppen met cofinanciering is geen goed idee, betekent dat bijzonder waardevolle projecten
verloren gaan. Recreatieplatform werkt volgens het convenant, waarbij rollen, taken en
doelen leidend zijn. Zegt toe dat de Wadleiding en Vitens nader wordt onderzocht, informatie
volgt. (Toezegging)
In november volgt uitgebreide informatie m.b.t. het Tonnenloods project. (Toezegging)
Verwijst naar jaarverslag van Empatec voor bekostiging bestuurders GR Fryslân West.
Wethouder Haringa:
Zegt dat de uitgaven op gebied van onderzoeken is gebaseerd op specialistische zaken en
draagvlakonderzoek van buitenaf. Uitgangspunt is oplossingsgericht waarbij nut, noodzaak
en realisatie leidend zijn. Legt verschil uit tussen landschapsontwikkelingsplan en
landschapsbiografie. Is niet hetzelfde, wordt op terug gekomen.
Er volgt een werkbezoek naar het Behouden Huys, noodzaak budget zal dan wellicht
duidelijk worden. Beëindiging subsidieregeling is niet definitief, legt uit waarom.
e

2 Termijn leden van de commissie

Mw. Oosterbaan, PvdA :
Verzoekt de VVD en CDA hun lijntjes richting Den Haag te gebruiken inzake negatieve
effecten uitkomsten september circulaire. Temporiseren uitgaven Behouden Huys wordt mee
ingestemd.
Dhr. Smit, PB:
Stelt voor om te onderzoeken, waar de bezuinigingen kunnen plaatsvinden.
Dhr. Van der Wielen, CDA:
Werkbudget Behouden Huys voorstel is om te differentiëren. Situatie cofinanciering,
vooralsnog in tact houden is noodzakelijk om kansen te benutten, die zich voordoen. Zegt
iets over succes duurzaamheidssubsidie particulieren, jammer dat eind aan komt. Stelt voor
bezuinigingen op landschapsbiografie en externe onderzoeksopdracht onderwijshuisvesting.
Dhr. Bos, ST:
Akkoord met de bezuinigingsvoorstellen van de PvdA fractie, alsmede de gezamenlijke
reactie richting VFG/VNG. OZB verhoging alleen conform de indexering.
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e

2 Termijn College

Burgemeester Wassink:
Wil graag het gereserveerde bedrag voor onderzoek onderwijshuisvesting behouden, zet de
reden uiteen.
Wethouder Hoekstra:
Zegt dat beleidsnotitie toiletvoorziening strandovergangen er misschien moet komen,
bespreekt dat nader binnen het college.
Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 16 oktober 2018.
8. Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting
Vaststellen van het tarief toeristenbelasting voor 2019 conform de vastgestelde
meerjarenbegroting 2016-2019.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
e
1 Termijn leden van de commissie

Dhr. Bos, ST:
Gaat in op onderzoek Sweco refereert aan artikel uit dagblad en suggereert aantal zaken. In
2019 zal gewerkt worden aan de uitvoering van nieuwe methode inning toeristenbelasting.
Heeft een aantal vragen.
1. Hoeveel toeristenbelasting wordt er per jaar betaald door toeristen, maar niet geïnd door
gemeente.2. Vanaf welke datum wordt verwacht dat het geld niet meer verdwijnt. 3. Wordt
het geld dat aan toeristenbelasting wordt misgelopen, ook gemakkelijk gemist kan worden. 4.
Waarom geen aangiftebiljet waarop iedereen de overnachtingen zelf aangeeft. 5. Waarom
wordt er niet gekozen voor de toeristenbelasting te betalen die hij of zij verschuldigd is. 6.
Ondernemers die teveel moesten betalen werden ontmoedigd om dit terug te vragen, door
hoge administratieve lasten op te leggen. Dit is niet terug te zien in de huidige verordening.
7. Is het voor ondernemers eenvoudiger geworden om de aanslag naar beneden bij te
stellen.
Dhr. Van der Wielen, CDA:
Zet kanttekeningen bij het eilandakkoord, nu niet voor structurele verhoging van € 0.05.
Toerist zal bij nieuw inningssysteem zelf verantwoordelijk zijn, voor afdracht
toeristenbelasting. Vraagt hoe het zit met de gegevensverstrekking van toerist aan
logiesverstrekker in relatie tot de nieuwe AVG. Is het niet eens met de in artikel 1.a
genoemde verblijfsduur.
e

1 Termijn College

Wethouder Hoekstra:
Zegt dat dhr. Bos een eigen interpretatie geeft aan het krantenartikel. Zegt toe dat wordt
teruggekomen op gegevensverstrekking toerist in relatie tot AVG. (Toezegging)
De vragen van dhr. Bos worden schriftelijk beantwoord.
e

2 Termijn leden van de commissie
e
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt in de 2 termijn wordt verder verwezen naar de
geluidsfragmenten.
e
2 Termijn College
e
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt in de 2 termijn wordt verder verwezen naar de
geluidsfragmenten.

Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 16 oktober 2018.
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9. Ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Zuid Midslandweg 3
De Coop wil de woning aan de Zuid Midslandweg 3 slopen en hier een parkeerterrein
realiseren..
Insprekers

Dhr. van Dijk, namens Coop
Dhr. Meijer, adviseur Coop
Voor de bijdragen van de insprekers, wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
e
1 Termijn leden van de commissie

Mw. van Akkeren-Schol, PvdA:
Zegt dat in tijden van woningnood het niet valt uit te leggen een woning te onttrekken uit de
woningvoorraad, t.b.v. een parkeerterrein. De cijfers van druktemeting ontbreken. Is niet
logisch om voor piekmomenten een uitbreiding van het parkeerterrein te realiseren.
Dhr. Werner, VVD:
Waarom is het parkeerprobleem niet in het totale plan meegenomen. Wil weten of de
parkeerproblematiek Midsland in kaart is gebracht.
Dhr. Muijskens, PB:
Gevraagd wordt meer parkeergelegenheid ook voor fietsers, dat ten koste gaat van een
woning. Doet voorstel van overdekt parkeerterrein met daarboven 2 woningen.
Dhr. Van der Wielen, CDA:
Kan de stellingname van Coop in de toegezonden brief niet geheel volgen. In de oude
situatie was ook personeel gehuisvest. Zegt dat SAM erop heeft aangedrongen de
supermarkt te behouden voor dorp Midsland.
Dhr. Bos, ST:
Moeten rekening houden met omwonenden, echter ondernemer heeft traject goed
doorlopen. Vindt dat uitbreiding mogelijk gemaakt moet worden.
Mw. Oosterbaan, PvdA verlaat de vergadering om 23.00 uur.
e

1 Termijn College

Wethouder Haringa:
Essentieel is de vraag of we prioriteit stellen aan woonvoorziening of parkeervoorziening.
Nota parkeren is nog in behandeling, objectieve parkeerprobleem gegevens zijn er nog niet.
Zegt dat aan het voortraject, geen verwachtingen kunnen worden ontleend.
e

Insprekers 2 termijn

Dhr. van Dijk, namens Coop
Voor de korte bijdrage van de insprekers wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
e

2 Termijn leden van de commissie

Mw. van Akkeren-Schol, PvdA:
Geeft aan dat het handiger was geweest parkeerterrein in eerdere bestemmingsplan mee te
nemen. Vindt het overdekt parkeerterrein een creatieve oplossing. Vraagt zich af of
parkeerproblematiek voor Midsland van toepassing is. Noemt nog de precedentwerking.
Dhr. Werner, VVD:
Is van mening dat gekeken moet worden naar een compromis en oplossing voor de woning.
Dhr. Muijskens, PB:
Legt opnieuw het overdekte parkeerterrein voor. Zegt dat er voldoende parkeergelegenheid
is rondom Midsland.
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Dhr. Van der Wielen, CDA:
Zegt dat precedentwerking niet van toepassing is, geldt voor exacte gevallen en acties. De
onttrekking van de woning moet gecompenseerd worden. Geeft Coop de ruimte, onder
voorwaarde dat compensatie plaatsvindt.
Dhr. Bos, ST:
Vindt dat er medewerking verleend moet worden aan het parkeerterrein.
e

2 Termijn College

Wethouder Haringa:
Compensatie van de woning staat niet in het bestemmingsplan, datzelfde geldt voor het
overdekte parkeerterrein.
Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 16 oktober 2018.
10. Bestemmingsplans-wijziging Kooipad 7
Voorgesteld wordt om in het bestemmingsplan de feitelijke situatie te regelen en ‘kamperen
bij de boer‘ alleen mogelijk te maken op de gronden waarvoor in 2016 een
omgevingsvergunning verleend is.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
e
1 Termijn leden van de commissie

Mw. van Akkeren-Schol, PvdA:
Gaat akkoord met het voorstel. Vraagt of het argument in de brief van TCV klopt.
Dhr. Muijskens, PB:
Gaat akkoord met het voorstel.
Dhr. Werner, VVD:
Akkoord met het voorstel. Tweetal vragen: Brief TCV en de aantallen en wanneer vindt
evaluatie kamperen bij de Boer plaats.
Dhr. Van der Wielen, CDA:
In toelichting gemeenteblad wordt genoemd Kooiweg 7, moet zijn Kooipad.
Vraagt zich af hoe het zit met de kosten, gezien repareren van de aantallen?
Dhr. Bos, ST:
Gaat in op het falend beleid en zegt dat vergunningen kamperen bij de boer nog steeds goed
is geregeld. Wordt het geen tijd voor nieuw beleid? Gaat akkoord met het voorstel.
e

1 Termijn College

Wethouder Haringa:
Legt uit de oude en nieuwe situatie. Op totale perceel Kooipad 7 zijn nu 2 vergunningen van
kracht, middels bestemmingsplanwijziging wordt er 1 ingetrokken. Situatie Puur Terschelling,
wordt thans over gediscussieerd.
Wethouder Hoekstra:
Evaluatie Kamperen bij de Boer, zal eind dit jaar plaatsvinden.
e

2 Termijn leden van de commissie
e
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt in de 2 termijn wordt verder verwezen naar de
geluidsfragmenten.

Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 16 oktober 2018.
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11. Jaarverslag Helder Handhaven
In het handhavingsverslag over 2017 wordt verantwoording afgelegd over het
handhavingsprogramma voor 2017.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.
e
1 Termijn leden van de commissie
De vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn door de heren Adams (PvdA), Werner (VVD),
Muijskens (PB), Van de Wielen (CDA) en Bos (ST), zijn als bijlage 1 toegevoegd en worden
eveneens schriftelijk ingediend.
e

1 Termijn College

Burgemeester Wassink::
Zegt toe de gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden.
Resultaat:
Het onderwerp is in één termijn behandeld, de raadscommissie heeft een reactie gegeven.
Er vindt geen vervolg behandeling in de raad plaats.
12. Rondvraag voor commissieleden
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.

Dhr. Adams, PvdA:
Het gaat over gesprekken die er zijn tussen SBB en organisatoren van evenementen over
een geldelijke vergoeding voor het “gebruik maken van” locaties in de natuur. weten Is het
college hiervan op de hoogte is en of er iets tegen te doen is.. Ook hoe ver dit gaat en om
wat voor bedragen dit gaat.. Bijvoorbeeld €1,- pp zou voor een Berenloop of Fjoertoer een
flinke financiële klap kunnen betekenen. Moet een buurtvereniging of school ook gaan
betalen voor uitjes of paaseieren zoeken? Het gaat m niet zozeer om de hoogte van het
bedrag, als wel om het principe dat er betaald moet gaan worden voor verblijf in onze eigen
natuur. Waar houdt het op?
Antwoord Wethouder Hoekstra:
Weet van de geldelijke vergoeding. Beantwoording volgt via SBB.
Mw. van Akkeren-Schol, PvdA:
In 2016 is er een landelijk onderzoek geweest naar het aantal ongeletterden per gemeente.
Terschelling bleek daarin boven het landelijk gemiddelde te zitten: met een percentage 13%
tot 16% van laaggeletterden terwijl het landelijk gemiddelde 12,4 is.
Deze cijfers zijn dan ook nog eens wat vertekend door het relatief grote aantal MIWBstudenten dat hier ingeschreven staat. En die zijn, zo mogen we hopen, vanzelfsprekend
niet laaggeletterd. Nu heb ik begrepen dat er naar aanleiding daarvan een cursus voor
volwassenen is georganiseerd. De laatste keer bleek er echter geen animo meer voor te zijn.
Nu zou ik graag willen weten: hoe komt dat? Is het laaggeletterdheidspercentage nu tot
zover gedaald dat er geen noodzaak meer voor een cursus is? Of komen er geen
aanmeldingen meer omdat bijvoorbeeld de drempel te hoog is of omdat potentiële cursisten
zelfs niet bereikt worden?
Antwoord Wethouder Hoekstra:
Het eilandteam is hierbij betrokken en heeft hierin een signaalfunctie tezamen met
betrokkenheid allerlei partijen zoals St. Lezen en Schrijven. Hiervoor is aandacht en worden
acties op ingezet.
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Dhr. Bos, ST:
1) Is het college bekend dat er een aantal lampen op het voetbalveld van AVV het niet meer
doen. 2) Zo ja, kan het college ook mededelen wanneer deze gerepareerd worden? 3) Als
deze lampen niet gerepareerd worden, wat is daar dan de reden van.
Antwoord Wethouder Hoekstra:
Is hiermee bekend, samen met AVV wordt naar een oplossing gezocht.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur.
Aldus besloten in de commissievergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op
30 oktober 2018.
, voorzitter
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, griffier

