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Aanwezig:
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, voorzitter
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
De heer J.W. Adams, PvdA
Mw. A. Schol, PvdA
De heer C.T. Lugt, VVD
De heer W.G. Werner, VVD
De heer J. Jongsma, VVD
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer H. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Burgemeester J.B. Wassink
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Wethouder S. Haringa
Afwezig:
Bijzonderheden:
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 zijn geen
afwezigheidsmeldingen.
2. Vaststellen agenda 09 april 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.
Insprekers :

Dhr J. .Smit (SOS) (bijlage 1).
4. Vaststellen besluitenlijsten 12 maart 2019
De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
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5. Lijst met toezeggingen
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

Van de toezeggingenlijst verwijderen: Passende zorg zwangerschap, Armoedeonderzoek,
REC Harlingen en Percelen fase 2.
6.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen.
6.b. Overige mededelingen college
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de geluidsfragmenten.

7. Concept Huisvestingsverordening Terschelling 2019
De gemeenteraad heeft in juni 2015 de Huisvestingsverordening Terschelling 2015
vastgesteld. Deze verordening vervalt per 1 juli 2019. Omdat er nog steeds sprake is van
onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte stelt
het college aan de raad voor om een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen en het
concept van de Huisvestingsverordening vrij te geven voor inspraak. Met het vaststellen van
huisvestingsvergoeding wordt de verdeling van woonruimte en samenstelling van de
woonvoorraad geregeld.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Korte weergave

In twee termijnen spreekt de commissie over het onderwerp. Er worden door verschillende
fracties diverse vragen gesteld en opmerkingen gegeven. Gevraagd wordt om verheldering
te geven van mogelijkheid van inschrijving woningzoekenden bij Woon Friesland, niet zijnde
op Terschelling. Het blijkt dat er op sociale woningen kan worden gereageerd op het eiland,
terwijl inschrijving elders bij Woon Friesland heeft plaatsgevonden. De wethouder geeft aan
dat verordening hierin voorziet in de begripsbepaling, echter zal het concrete geval nader
afstemmen met Woon Friesland en terugkoppelen aan de raad. De suggestie om aan artikel
7. toe te voegen: 1.c seniorenwoningen wordt uitgevoerd. Handhaving staat bovenaan de
prioriteitenlijst, de specifieke brief waarna is verwezen wordt voorbereid. Actief
woningzoekende wordt gehandhaafd, is de afgelopen jaren ook gehanteerd en wordt met de
woningcorporatie afgestemd. Of in artikel 4 de inschrijvingsduur moet worden toegevoegd,
waardoor verwijzing naar begripsbepalingen nodig is, wordt nader uitgezocht ook in relatie
tot artikel 12 waarin de rangorde woningzoekenden wordt genoemd.
Resultaat:
Het onderwerp wordt doorgeleid naar de raad van 23 april 2019.
8. Zoekgebieden, open ruimten en zichtlijnen conform LOP
Na consultatie van de gemeenteraad zijn op 12 februari 2019 door het college de
Beleidsregels nieuwe woningen (2019) vastgesteld. Tijdens de raadsbehandeling van de
beleidsregels is door het college toegezegd de begrenzing van het zoekgebied voor nieuwe
woningbouwlocaties nog eens tegen het licht te houden. Dit in relatie tot het beleid ten
aanzien van de zichtlijnen en open ruimten tussen de dorpen. Door het adviesbureau Greet
Bierema is hierover advies uitgebracht. Door het adviesbureau wordt voorgesteld de
begrenzing tussen Hoorn en Lies en tussen Baaiduinen en Kaard aan te passen. De
voorgestelde aanpassing van de kaart “Zoekgebied nieuwe woningbouwlocaties” wordt ter
consultatie aan de raadscommissie voorgelegd. Na consultatie neemt het college een
definitief besluit over de aanpassing van de begrenzing van het zoekgebied.
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Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Korte weergave

Het rapport geeft een gedegen analyse, de bijbehorende kaarten waren moeilijk om te lezen,
graag de volgende keer zorgvuldiger.
Het voorgestelde advies wordt door het merendeel van de fracties ondersteund. De fracties,
VVD, PB, CDA en ST oordelen dat medewerking moet worden verleend aan het genoemde
initiatief aan de Noordhoek in Lies. De commissie adviseert deze locatie, gelegen aan de
Zuidkant ter hoogte van de Noordhoek tussen 10-14, blijvend als zoekgebied aan te merken.
Bebouwing op deze locatie, mits zorgvuldig ingepast, doet geen afbreuk aan de zichtlijn
tussen Hoorn (Klein Lies) en Lies.
Resultaat:
Het onderwerp is in twee termijnen behandeld, waarin de raadscommissie haar advies over
het voorliggende stuk kenbaar heeft gemaakt.
9. Ruimte voor hobbyboeren
Naar aanleiding van de raadsmotie 'Ruimte voor hobby- en deeltijdboeren' is door de fractie
van het CDA een initiatiefvoorstel ingediend. Het voorstel is om medewerking te verlenen
aan schuilgelegenheden voor dieren van hobbyboeren onder bepaalde voorwaarden toe te
staan en deze voorwaarden op te nemen in beleidsregels. Het college wordt gevraagd
hiervoor beleidsregels op te stellen.
Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld- en geluidsfragmenten.
Korte weergave

De initiatiefnemer, dhr. van der Wielen geeft een toelichting over het initiatiefvoorstel.
De heren Pals en Doeksen spreken in over het onderwerp.
De fracties PvdA, VVD en PB spreken in twee termijnen over het onderwerp en hebben
verschillende vragen. De fractie van PB vraagt of er kan worden afgeweken van de minimale
oppervlakte in relatie tot de Verordening Romte. De VVD- fractie vindt de optie van
demontabele schuilstal een optie om nader uit te zoeken en meent dat de evaluatie 1 x per
twee jaar zou moeten. De vragen van de PvdA fractie zijn toegevoegd (bijlage 2). Wethouder
Haringa reageert kort op het voorstel en zegt dat het plan uitvoerbaar is, waarbij het goed is
om af te vragen waarom iets wel of niet kan. De eindigheid van het bouwwerk is eveneens
een aandachtspunt. Dhr. van der Wielen reageert op de diverse vragen, verwijst daarbij naar
de Verordening Romte en legt dat in relatie met het voorstel uit. Gaat daarnaast in op optie
de mobiele stallen, evaluatie en provinciale beleidsregels en de mogelijkheid van ontheffing
of vergunning.
Resultaat:
Het onderwerp is in twee termijnen behandeld, de raadscommissie heeft haar mening
hierover gegeven, de initiatiefnemer zal de openstaande vragen uit de raadscommissie
concreet beantwoorden in het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal via het eerstvolgend
presidium worden doorgeleid naar de raad van 28 mei 2019.
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Voor de onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verder verwezen naar de beeld en
geluidsfragmenten.

10. Rondvraag voor commissieleden (bijlage 3)
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.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
Aldus besloten in de commissievergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op 14
mei 2019.
, voorzitter
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, griffier

