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Uit het bestuur
Besluiten Dagelijks Bestuur oktober, november en december
Iedere maand vergadert het Dagelijks Bestuur in Harlingen. De besluitenlijsten zijn beschikbaar op de website van de
Waddeneilanden.

Nieuws uit het Waddenkantoor
Verslag Themabijeenkomst colleges
Op 15 november jl. heeft er voor de colleges een Themabijeenkomst in Harlingen plaats gevonden. Dit was de derde bijeenkomst
van dit jaar. De eerste was op 16 mei 2018 en de tweede op 9 juli 2018. Tijdens de laatstgenoemde bijeenkomst zijn o.a. de
jaarrekening 2017 en de begroting 2019 vastgesteld.
In de opening werd door burgemeester Wassink verwezen naar het rapport van Wagenaar & Hoes uit 2015. Een rapport met
aanbevolen acties voor de samenwerking. Er zijn in de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet, maar ook wordt duidelijk dat
iedereen nog zoekende is.
Verder stonden de hoofdthema’s uit het programmaplan (plan met thema’s en acties waar alle eilanden gezamenlijk aan werken)
centraal deze dag. Er zijn vier pitches gehouden op de volgende thema’s: Leefbaarheid (door burgemeester Schokker), Openbare
Orde (Kust)Veiligheid en Water (door burgemeester Wassink), Duurzaamheid (door burgemeester Van Gent) en Overige Projecten
(door secretaris-adviseur B. Huisman). Door allen werd het belang van samenwerken benoemd op deze onderwerpen.
Na de pitches is er in groepen gebrainstormd over de thema’s Leefbaarheid, Duurzaamheid en Samenwerken
met als doel hoe we beter en/of meer kunnen samenwerken. Iedere groep heeft na afloop zijn terugkoppelingen
plenair gepresenteerd.
Lees het concept verslag (wordt tijdens de AB vergadering van 17 januari vastgesteld) van de Themabijeenkomst
op onze website.

Verslag Raads2daagse op Vlieland 22 en 23
november
Eind november kwamen circa 75 raadsleden en
collegeleden van de vijf Waddeneilanden bijeen op
Vlieland voor een tweedaagse bijeenkomst. Onder
andere het rapport van de Rekenkamercommissie over
de Waddentoets en de nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling stonden op het programma. Daarnaast stond
de bijeenkomst in het teken van de voor de eilanden
twee belangrijkste thema’s Leefbaarheid en
Duurzaamheid.

Voor het onderwerp Leefbaarheid konden raadsleden met elkaar van gedachten wisselen over de volgende
onderwerpen:
- Leefbaarheid vs toeristische druk
- Wonen / tiny houses & volkshuisvesting (toewijzing)
- Zorg / ouderenzorg
- Voorzieningen algemeen
Duidelijk werd dat de gekozen thema’s Leefbaarheid en Duurzaamheid de komende jaren stevig op de agenda zullen
(blijven) staan binnen de Waddensamenwerking.
Verder was de Raads2daagse uiteraard een uitgelezen moment voor de nieuwe raads- en collegeleden om nader met elkaar kennis
te maken en te netwerken. Volgend jaar zal er weer een gezamenlijke raadsbijeenkomst worden georganiseerd. Dan op Terschelling.

Waddenkantoor gesloten
Van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari is het Waddenkantoor gesloten.

Agenda januari – februari 2019
10 januari
17 januari
31 januari
7 februari

- Directieraad
- Algemeen Bestuur (VC)
- Dagelijks Bestuur
- Directieraad

21 februari
28 februari
28 februari

- DB/DR
- Dagelijks Bestuur
- PHO Openbare Orde (Kust)Veiligheid en Water

Fun – Wadden Woordzoeker
Zoek de woorden!  Ze staan er horizontaal, verticaal en diagonaal (ook achterstevoren) in. De overgebleven letters vormen een
zin. Voor de eerste inzender, met het juiste antwoord, ligt er een prijs klaar op het Waddenkantoor in Harlingen. De oplossing kan
t/m vrijdag 11 januari 2019 gemaild worden naar info@dewaddeneilanden.nl. Succes!
Ameland
Beleid
Collega
Documentaire
Duinen
Duurzaamheid
Eiland
Friesland
Gebiedsagenda
Getij
Golf
Harlingen
Haven
Klimaat
Kust
Leefbaarheid
Mozard
Natuur
Noord Holland
Noordzee
Project
Rederij
Reis
Rust
Schiermonnikoog

Schokker
Sport
Strand
Streekwerk
Terschelling
Texel
Toerisme
Uitdehaag
Vakantie
Van Gent
Van Klaveren
Veerdienst
Vlieland
Vuurtoren
Waddendag
Waddenzee
Wassink
Water
Welzijn
Wind
Wonen
Zandbank
Zeehonden
Zeespiegelstijging
Zon

De medewerkers van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden wensen iedereen fijne
feestdagen en een goede samenwerking voor 2019!

Take 1

Van links naar rechts: Aletta Kalma, Bert Huisman, Lyanne Jellema, Ria Dijkstra,
Karin la Maitre, Quirinus Schouten en Rosanne Verbree.
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