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Vergadering:
Onderwerp:
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12 februari 2019
Besluitenlijst commissie vergadering 12 maart 2019

Aanwezig:
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, voorzitter
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
De heer J.W. Adams, PvdA
De heer E. van Leunen, PvdA
De heer C.T. Lugt, VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer H.K. Van der Wielen, CDA
De heer G. Schweigmann, ST
Eveneens aanwezig:
Burgemeester J.B. Wassink
Wethouder S. Haringa
Afwezig:
De heer W.G. Werner, VVD
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Bijzonderheden:
Dhr. Ruige arriveert om 19.55 in de raadscommissie.

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. Werner heeft zich afgemeld i.v.m. griep, Mw. Hoekstra – Sikkema is wegens vakantie
afwezig. Dhr. Ruige is verlaat en zal rond 20.00 uur aanschuiven.
2. Vaststellen agenda 12 februari 2019
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vragenronde voor burgers
Voor de onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld en
geluidsfragmenten.
Inspreker:

Mw. E. de Haan spreekt in namens de bewoners van de Burg. van Heusdenweg, over het
Masterplan Haven. (bijlage 1)
4. Vaststellen besluitenlijsten 14 januari 2019
Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen, de besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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5. Lijst met toezeggingen
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

De onderwerpen trendmatige stijging toeristenbelasting, voorstel financiële ruimte
investeringen en verbeteren fietsenstallingen bij strandovergangen zijn uitgevoerd en worden
van de lijst verwijderd. Er volgt een aanvullend memo inzake de lokale adviescommissie in
relatie tot Hus en Hiem.
6.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

Wethouder Haringa doet mededeling over project fietspaden, gezamenlijke Waddeneilanden.
Burgemeester Wassink deelt mee dat op dit moment de evaluatie van het convenant
Waddeneilanden plaatsvindt.
6.b. Overige mededelingen college
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

Gaat kort in op het aangespoelde hout, zegt op te treden als Strandvonder.
Deelt mee dat mogelijk een muziekfestival, in september a.s., wordt georganiseerd op het
eiland. Geeft aan dat de aanvraag wordt getoetst aan regelgeving en dat hieraan allerlei
voorwaarden worden gesteld. De vergunning is thans niet verleend door de burgemeester.
Benadrukt dat alle publiciteit voor eigen risico organisatie is. (bijlage 2).
7. Richtinggevend financieel kader 2019-2020
Op basis van de laatste financiële inzichten is het nodig dat in de komende jaren
ombuigingen worden doorgevoerd. In deze notitie aan de raad doet het college hiervoor
concrete voorstellen. Bij de behandeling van de begroting voor 2019 op 16 oktober 2018
werd duidelijk dat onze financiële positie onder druk was komen te staan. In het
meerjarenperspectief is een sluitende begroting voor het laatste prognosejaar 2022
vastgesteld, maar voor de jaren 2019 en 2020 is een tekort geprognosticeerd.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Inspreker:

Dhr. J. Bonne, gaat in op de gemeentelijke belastingen, toeristenbelasting en het
begrotingstekort (bijlage 3).
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 waarom alleen gekozen is om amendementen van de fractie
van PB van motivatie te voorzien. Verzoekt oorzaken van financiële tegenvallers middels een
schrijven richting het Kabinet duidelijk te maken. Wil weten, m.b.t. tegenvallers Sociaal
Domein, welke knoppen er zijn om aan te draaien en de uitgaven te beperken, zonder dat
de zorg voor inwoners achteruit gaat. Verzoekt om schriftelijke reactie voor de raad van
februari a.s. Noemt de evaluatie van de FUMO en deze te gebruiken voor een fundamentele
discussie. Enerzijds dat bij een bouwaanvraag ook advies vanuit FUMO of ambtenaren aan
de aanvrager moet worden gegeven. Anderzijds dat de aanvrager een kant-en-klare
aanvraag inlevert, die alleen te toetsen is door de beoordelaars? Het verhogen van de
bouwleges is geen punt van discussie. Het mag verder omhoog. Nu betaalt de gehele
gemeenschap voor een bouwvergunning van een individuele aanvrager, vindt dat de
aanvrager zelf moet betalen. Verhoging OZB wordt ondersteund gezien de onbenutte
belastingcapaciteit. Taakstelling OZB bij voorkeur naar 9,5%, i.p.v. verhoging € 0,05 op
toeristenbelasting. Merkt op dat blz.12 geen correcte tekst weergeeft, moties moeten
gevolgd worden. Vindt, n.a.v. inspraak inspreker, forensenbelasting à la Ameland model een
interessante gedachte. Vraagt of dat per 1 jan. 2020 mogelijk is, verzoekt om schriftelijke
reactie ook naar de inspreker.

2

Vraagt naar beter organiseren groen beheer wat is dit en welke ambitie wordt hiermee
beoogd? Onderzoek onder eilanders moet doorgang vinden.
Hoe staat het met evenementenbeleid, wil daarnaast duidelijkheid over nachtbewaking. Niet
uitvoeren erfgoedbeleid is teleurstellend, vraagt of een andere invulling mogelijk is?.
Museumstatus Behouden Huys mag niet in gevaar komen. Gaat in op reddingsbootschuur
en strandvonderij schuur, overdragen aan derden moet niet, onderhoud laat te wensen over
en reddingsbootschuur graag behouden. Opteert voor een St. Behoud van Maritiem
erfgoed. Gaat in op organisatieontwikkeling in relatie tot BMC rapport. Informeert naar
verlaging budget buren en buurtschappen, vindt de terminologie onjuist. Blauwe zone en
aanpakken parkeerprobleem West wordt mee ingestemd, mits toestemming er is dat in 2021
er een geldend parkeerbeleid ligt. Vraagt naar de gevolgen van minder inzet op het
masterplan haven en wat voor gevolgen dat heeft.
Dhr. Lugt, VVD gaat in op kosten sociaal domein, die forse verhoging laten zien, vraagt om
maatregelen. Uitgangspunten FUMO worden benoemd zijnde willekeur, efficiencyslag en
kostenverlaging. Vraagt wanneer evaluatie en voorstel nieuwe invulling tegemoet kan
worden gezien. Informeert naar de voorgestelde ombuigingen 2019. Taakstelling ligt bij
organisatie personeel en materieel. Vraagt naar bezuiniging op de interne dienst, wat is dat?
Is verlaging budget communicatie, gerechtvaardigd? Meent dat het ondermaats is en beter
kan beter. Wat is het risico op de lange termijn van flex naar vast personeel. Is met de
loonkosten daling van 2% ambitieus omgegaan. Voor 2019 akkoord, te stoppen met
doorlopend gastenonderzoek, wel kijken naar de frequentie in daarop volgende jaren.
Nachtbewaking beperken, voor 2019 akkoord, echter tijdig bijsturen indien nodig. Bezuinigen
openbare ruimte en groenonderhoud wat behelst dit exact? Erfgoedbeleid graag toelichting
hoe dit zit. Reddingsbootschuur en strandvonderijschuur overdragen aan derden is prima.
Wel op, prudente manier in stand houding waarborgen. Organisatie ontwikkeling schrappen
vraagt of dit gaat om de aanbeveling uit BMC rapport. Niet uitvoeren blauwe zone WB kade
2019 is akkoord, echter parkeerproblematiek op West moet getackeld worden. Tenslotte wat
is het effect van de verlaging budget omgevingswet, wenst een nadere toelichting op de
bouwkosten Hoorn? Bouwleges moeten kostendekkend zijn, vraagt welk bedrag hiermee is
gemoeid. OZB beleid waarom zo laag, we zitten onder het landelijk gemiddelde. Lage OZB
betekent minder inkomsten, bovendien worden we extra gekort op het gemeentefonds. Vindt
het verdedigbaar OZB te verhogen. Is pertinent tegen het verhogen van de
toeristenbelasting, verwijst naar de verschillende moties.
Dhr. Smit, PB
Noemt een tweetal Gemeenschappelijke Regelingen en de hogere kosten. Kijkt uit naar de
evaluatie van de FUMO, vraagt aansluitend naar de alternatieven. M.b.t. de Dienst SOZA
NW Fryslân, wordt gevraagd waar de beïnvloedbare knoppen zitten, kan er niet gezamenlijk
met andere gemeenten worden opgetrokken?
Vindt reactie van het college op de amendementen verwarrend, omdat deels de bedragen
voor 2018 zijn genoemd en deelbedragen uit de begroting van 2019. Heeft de tabellen opnieuw
geanalyseerd. Gaat in op de eerdere amendementen noemt bezuiniging €15000 (handhaving
bunkergebied) en bestemde budget Behouden Huys met €20.000 te verlagen, waarmee
bezuinigingsbedrag voor 2019 komt op €35.000. Hiermee komt het totaal van het door PB voorgestelde
bezuinigingsbedrag op €110.000.
Informeert naar de inzichten en effecten op de voorgestelde besparingen. Zijn er nog meer
mogelijkheden naast de flexibele dienstverbanden en vaste dienstverbanden.
Vraagt of betrokkene op de hoogte zijn van plannen van mogelijke overdracht
reddingsbootschuur en strandvonderijschuur. Betreft het wellicht alleen de
onderhoudskosten? Wil weten hoe verlaging budget buurtschappen tot stand gekomen is.
Sluiting CNL is niet akkoord.
Geeft aan dat belastingen verhogen, bij noodzaak moet gebeuren. Vindt dat er kritisch
gekeken moet worden naar toeristenbelasting en of het toeristisch product hiermee wordt
gediend. Forensenbelasting à la het Ameland model moet verder onderzocht worden.
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Dhr. Van der Wielen, CDA
Vindt oorzaak financiële situatie het gevolg van externe factoren, maar heeft ook te maken
met de vele ambities.
Overeind moeten blijven de meerkosten van het aanjaagteam. Wacht de voorstellen voor het
aanvullend budget duurzaamheid af, betreft deels gemeentelijke gebouwen en particulieren.
Gaat in op de FUMO en de bijzonder extra structurele last van € 100.000. Concludeert dat
de efficiency op BRIKS taken ver te zoeken is. Overeenkomst moet kritisch tegen het licht
worden gehouden. Noemt de toeristenbelasting en de vraag die voorligt. Vindt dat de
opbrengsten ten goede moeten komen aan de toeristische voorzieningen en niet dienen om
tekorten in de begroting te dekken. Vraagt naar de toerekening van de ambtelijke
apparaatskosten m.b.t. tot de toeristenbelasting. Geeft aantal beweegredenen voor het CNL
en de last van €140.000. Wil een verduidelijking voor de last van groenbeheer en
groenonderhoud. Vraagt ook hoe zit het met het modulair Groenplan, is er al een deel
uitgevoerd? Gaat verder in op de situatie taakstelling en besparing gemeentelijke organisatie
van 4%.Zegt dat communicatie een speerpunt was, nu een forse bezuiniging hoe wordt
hiermee omgegaan?, Heeft problemen met het niet uitvoeren van het erfgoedbeleid.
Museumstatus Behouden Huys moet niet in gevaar worden gebracht. Meent dat klein leed
pot buurtschappen enigszins beschikbaar moeten blijven. Wenst toelichting inzake
onderzoek en maatregelen fietsverkeer in voetgangersgebied. Zegt dat masterplan haven
invulling moet krijgen.
Dhr. Schweigmann, ST, concludeert dat de inbreng van de commissieleden niet
veel verschilt. Gaat in op de vragen van de inspreker dhr. Bonne m.b.t. het belastingtarief.
Noemt overschrijding in het Sociaal Domein en de voorziening, doet een aantal suggesties.
Zegt dat wens van de raad is het CNL open te houden, totdat wordt overgegaan naar de
Tonnenloods.
Suggereert dat bouwleges behoorlijk hoog zijn en niet kostendekkend, vraagt of dit is
gekoppeld aan de FUMO? Begrijpt trendmatige verhoging toeristenbelasting, vraagt echter
om een goed onderbouwde uitleg en met name toerekening ambtelijke organisatie. Wil
weten of de verhoging OZB, m.b.t. tekort Sociaal Domein, gerechtvaardigd is.
De vergadering wordt circa 25 minuten geschorst.
e

1 Termijn College

Burgemeester Wassink, noemt verschillende oorzaken en de negatieve gevolgen voor de
financiële positie. Met name uitgaven in programma 0 zijn nader bekeken op
besparingsmogelijkheden. De vraag aan welke knoppen we kunnen zitten, ligt in heel
Nederland voor. Wat kunnen we wel en wat niet? Schriftelijke reactie voor raadsvergadering
is niet mogelijk. Diverse onderzoeken zijn in gang gezet. Afspraak dienst met directeur wordt
door griffier gemaakt.
Salariskosten personeel en organisatie bedragen circa 5 miljoen, voorgesteld wordt een 4%
bezuiniging. Zegt dat organisatie onder druk staat. Zit niet veel rek in.
Gaat in op personeel vaste dienst en inhuur. Geeft aan dat sommige functies moeilijk in te
vullen zijn. Inningssysteem toeristenbelasting wordt omgegooid, er wordt van uitgegaan dat
dit een succes wordt. Suggestie forensenbelasting à la Ameland model, is interessant. Is dit
haalbaar en wat zijn de knelpunten, wordt nader bekeken.
Over de verantwoording van de toeristenbelasting zijn veel vragen over gesteld, hoe het
precies zit wordt opnieuw naar gekeken, ook met name de toerekening ambtelijke
salariskosten. Duidelijk is dat een trendmatige verhoging toeristenbelasting gehandhaafd
moet blijven. In de kadernota wordt hierop nader in gegaan. Voor de besparing
nachtbewaking volgt een gesprek met de ondernemers. Handhaving bunkergebied,
conclusie is dat er niet veel aan de hand is en op bespaard kan worden. Reddingboot en
strandvonderijschuren, er zijn enkele nuances. Duidelijk is dat de schuren moeten worden
gezien als maritiem erfgoed.
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Er wordt gewerkt aan het BMC rapport noemt de sessie op 29 maart met raad, college en
directie. College is zich bewust van feit dat communicatie beter kan. Aangezien minder
externen wordt ingehuurd is de verwachting dat hierop wordt bespaard.
Gaat in op mogelijke bezuinigingen CNL en schoolzwemmen, zegt dat gezien reacties uit de
commissie deze niet worden doorgezet. Het signaal m.b.t. het CNL is duidelijk afgegeven,
het centrum blijft open tot het moment dat wordt overgegaan naar Tonnenloods. Goed
gehoord wat de commissie heeft gezegd over het Masterplan haven, ga vooral aan de slag
met de uitvoering. Risico’s van het omzetten van flexibel naar vast wordt uitgelegd.
Informatiebijeenkomst voor de raad, aangaande de keuzes die zijn gemaakt, wordt gepland.
Verduidelijk wordt gegeven waarom gekozen is voor een toelichting op amendementen van
PB, een apart lijst met concrete voorstellen van de andere fracties zal nog worden
toegevoegd aan de raadsstukken. Reserve Recreatie € 100.000, wordt op teruggekomen bij
kadernota.
Er volgt een gesprek met ondernemers m.b.t. de nachtbewaking. Minder inzet masterplan
havengebied en concrete gevolgen, moet in college worden besproken. Voor de raad van
eind februari volgt het antwoord. Verwijst naar COELO rapport inzake beschouwing WOZ en
OZB. Maatregelen fietsverkeer in voetgangersgebied Torenstraat, zal met politie worden
opgepakt. Verhoging van 9% i.p.v. 6% OZB is een begaanbare weg. Een brief richting Den
Haag wordt voorbereid inzake de ontstane financiële situatie en de externe factoren.
Wethouder Haringa, gaat in op de FUMO. Gesprekken zijn gaande en worden verder
geanalyseerd. Het moet efficiënter en beter. Evaluatie is in gang gezet, verwachting is
maart/april, alternatieven worden in beeld gebracht. De uitkomst is nog onzeker. Verhoging
bouwleges zal niet boven de 100% uitkomen. Legt vervolgens uit wat het beter organiseren
groenbeheer inhoudt. Het gastenonderzoek niet meer jaarlijks te doen, wordt opgepakt en
besproken met o.a. VVV en ondernemersfonds. Het onderzoek met de eilanders staat
gepland, ook in relatie met de evenementenvisie. Benoemd de gedachte voor het niet
uitvoeren van het erfgoedbeleid en hoe het anders zou kunnen. In bestemmingsplan
Tonnenloods wordt de Museumwerf meegenomen. Budget buurtschappen betreft aanpak
voor klein leed. Maandelijks worden de meldingen gemonitord, raming is niet onverantwoord.
Vindt de discussie inzake de blauwe zone opportuun, gezien de plannen haventerrein en
parkeerbeleid, wordt medio 2020 opgepakt. Dat geldt eveneens voor groot onderhoud
Torenstraat en de fietsenproblematiek in voetgangersgebied.
e

Insprekers 2 termijn
Dhr. J. Bonne geeft een korte toelichting van een minuut op zijn inspraak.
Hiervoor wordt verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
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e

2 Termijn leden van de commissie

Mw. Oosterbaan, PvdA informeert naar de voorstellen van het college, volgt er een
aangepast voorstel? Vindt dat organisatieontwikkeling in stand moet worden gehouden, wil
weten hoe dit wordt opgepakt.
Dhr. Smit, PB vraagt naar uitleg van de personele organisatie inzake inhuur en vervanging,
vindt een informatiebijeenkomst een goed idee. Is geen voorstander van verhogen van de
toeristenbelasting, vindt dat er haast moeten worden gemaakt met het nieuwe systeem voor
inning. Opteert om binnen GR Waddeneilanden tariefstelling toeristenbelasting te bespreken.
Dhr. Van der Wielen, CDA heeft de besparing op groenbeheer tot gevolg dat er meer een
beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid. Wil weten hoe het zit met het groen modulair
plan, komt dit onder druk te staan.
e

2 Termijn College

Burgemeester Wassink, gaat in op de te volgen procedure. Opvattingen over 2019 zijn
gehoord, er zijn een aantal heroverwegingen. Voor 2020 e.v. is nog veel huiswerk te doen,
wordt middels analyse en taakstelling, invulling aan gegeven met kadernota.
Organisatieontwikkeling wordt verder opgepakt en heroverwogen. Mogelijkheid
synchronisatie toeristenbelasting in GR De Wadden is niet mogelijk.
Op voorstel van Mw. Oosterbaan wordt besloten dat de tabel in het gemeenteblad voor de
raad van 26 februari a.s. zal worden aangepast.
Wethouder Haringa, modulair groenplan wordt nagevraagd. Gaat nogmaals kort in op de
procedure en alternatieven m.b.t. onderzoek FUMO.
Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 26 februari 2019.
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Voor de onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld en
geluidsfragmenten.

8. Rondvraag voor commissieleden
De rondvraag is bedoeld voor commissieleden om vragen te stellen aan portefeuillehouders
over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen
worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering
bij de griffie aangemeld. In de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling
beantwoord.
Dhr. Muijskens, PB
1. Worden de brandputten jaarlijks gecontroleerd op het lokaliseren van de plaats – en vindt
er een controle plaats op de werking?
Burgemeester Wassink antwoordt dat inspectie geschiedt door Vitens, gem. buitendienst en
brandweer op oefenavonden.
2. De boomstammen die zijn aangespoeld, waarom moet het opgebracht worden en niet
geregistreerd?
Burgemeester Wassink, zegt dat de douane op bezoek is geweest en wil dat er opgetreden
wordt, bovendien heeft de eigenaar de zaak nog niet vrijgegeven. Er moet gehandeld
worden volgens de wet.
Dhr. Schweigmann, ST
Uiteraard moeten we alle onderzoeken rond de ecologische ramp MSC ZOE nog ontvangen,
maar SAMEN TERSCHELLING heeft alvast de volgende vragen, waarop wij graag
schriftelijk antwoord willen ontvangen en vanavond alvast een eerste reactie.
1) Kan de raad worden geïnformeerd over het contact tussen u en Rijkswaterstaat op 2
januari 2019 ( VTS Brandaris, kantoor WB kade, Rijkswaterstaat Den Haag en Ministerie
I&M). Klopt het verhaal dat u hen informeerde in plaats van zij u? 2) Hebben wij een
rampenplan voor ongevallen op zee, die een bedreiging voor Terschelling, haar economie en
het werelderfgoed Wadden zouden kunnen vormen? Zo ja, kunnen we hier een exemplaar
van ontvangen? Zo nee, hoe kan dat? 3) Heeft de provincie Fryslân, Groningen of Noord
Holland, het Rijk of iemand anders in het Waddengebied een dergelijk rampenplan?
4) Bent u het met ons eens dat, vanwege de verwachting dat Terschelling nog lang last zal
hebben van deze eco-ramp, wij alles op alles moeten zetten om voorbereid te zijn op een
soortgelijke situatie in de toekomst?
Korte weergave:

Burgemeester Wassink, gaat niet over tot schriftelijke beantwoording aangezien dat
mondeling kan gebeuren. Onafhankelijke instelling doet onderzoek. Er is een rampenplan.
Rapport volgt via de griffie.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur.
Aldus besloten in de commissievergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op
12 maart 2019.
, voorzitter
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, griffier
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