Agenda Raad
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot
het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 28 mei 2019, om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1. Agendapunt:
Korte inhoud:

2. Agendapunt:
Korte inhoud:

3. Agendapunt:
Korte inhoud:
Actie:

4.a. Agendapunt:
Korte inhoud:

4.b.
4.c.

Actie:
Agendapunt:
Actie:
Agendapunt:
Actie:

5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te
wonen.
Vaststellen agenda
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.
Vaststellen besluitenlijst 23 april 2019
Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de
vergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier
Besluit
Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het
bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen
mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit
samenwerkingsverband.
Ter kennisname
Overige mededelingen van het college
Ter kennisname
Voortgang grote projecten
Ter kennisname
Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2019/20)
Er zijn stukken ingekomen in de categorieën:
 A/ voorstel voor kennisgeving aannemen
 B/ in handen stellen van het college ter afdoening
 C/ betrekken bij een raadsvoorstel.
De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van
afdoening van de ingekomen stukken vast.
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Bespreekstukken
6. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

7.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

8.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Jaarrekening 2018 (Gemeenteblad nummer 2019/21)
De Gemeentewet draagt het college op jaarlijks
verantwoording af te leggen over het in het voorafgaande
kalenderjaar gevoerde bestuur en financieel beheer. In de
jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de
realisering van de beleidsvoornemens, zoals die in de
programmabegroting 2018, tussentijdse rapportages en
andere raadsbesluiten zijn opgenomen. Het jaarresultaat
bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers
2018 ten opzichte van de begroting 2018 (na wijzigingen),
waarmee de jaarstukken over 2018 sluiten met een negatief
resultaat van €130.000.
Vaststellen van de jaarstukken over 2018 en het tekort ten
laste brengen van de algemene reserve.
Besluit
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester
Wassink
Begrotingswijziging 2019 FUMO (Gemeenteblad nummer 2019/22)
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke
regeling FUMO worden Provinciale Staten van Fryslân, het
algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld
zienswijzen over de begrotingswijziging 2019 naar voren te
brengen.
Voor 30 mei 2019 een zienswijze op de begrotingswijziging
2019 van de FUMO in te dienen. De zienswijze luidt als
volgt:
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder S.
Team Publiek
Haringa
Visie op de participatiewet en ‘Position Paper’ participatie
(wet) (Gemeenteblad nummer 2019/23)
Sinds de komst van de participatie wet is geen nieuwe
instroom meer mogelijk in de (Wet) Sociale Werkvoorziening
en de WAJONG. De gemeente is nu verantwoordelijk voor
alle mensen met arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig
hebben. De gemeente stelt samen met Empatec en de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid het beleid op voor
de komende jaren.
In te stemmen met de visie en uitgangspunten
Besluit
College
Team Beleid &Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra-Sikkema
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Hamerstukken
9. Agendapunt:

Concept Integraal Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022
(Gemeenteblad nummer 2019/24)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

10. Agendapunt:

De doelstelling van het IVP sluit aan op de preventieve inzet
op deze velden en draagt bij aan een integrale aanpak van
de veiligheidsvraagstukken Met het opstellen van het IVP
geven de burgemeester en het college invulling aan de
regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de
burgemeester. Een gemeentelijk IVP levert ook input voor het
Regionaal Beleidsplan van de politie..
Het Integrale Veiligheidsplan (IVP) van Terschelling voor de
periode 2019-2022 vast te stellen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester
Team Staf
Wassink
Concept Programma begroting 2020, 1e begrotingswijziging
2019 & Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Fryslân
(Gemeenteblad nummer 2019/25)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

11. Agendapunt:

De VRF heeft enkele financiële stukken gepubliceerd. Deze
stukken hebben geen (financiële) gevolgen voor Terschelling
en zijn in de lijn der verwachting gezien de al eerder
behandelde Kaderbrief 2020-2023.
Geen zienswijze in te dienen op de Concept Programma
begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019. Kennis te
nemen van de Jaarrekening 2018.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.B.
Team Staf
Wassink
Begroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Hûs & Hiem
(Gemeenteblad nummer 2019/26)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en
Hiem, Welstandsadvisering en Monumentenzorg, in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen
over de ontwerp begroting voor het komende jaar en de
meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren.
Kennis nemen van de ontwerp begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 en hierover geen zienswijze
kenbaar maken.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa
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12. Agendapunt:

Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Gemeenteblad nummer
2019/27)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

13. Agendapunt:

Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft de concept
begroting van 2020 aangeboden aan de colleges met het
verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Kennis te nemen van de concept begroting 2020 Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en
geen zienswijze in te dienen.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra-Sikkema
Begroting 2020 GR De Waddeneilanden (Gemeenteblad nummer
2019/28)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

14. Agendapunt:

Aangeboden wordt de conceptbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden”. De
gemeenteraad kan hierover zijn zienswijze kenbaar maken.
Geen zienswijze in te dienen op de voorliggende
conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling “De
Waddeneilanden”.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.B.
Team Beleid &
Regie
Wassink
Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders
(Gemeenteblad nummer 2019 / 29)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de
gemeenteraad de mogelijkheid wethouders, die niet
woonachtig zijn in de gemeente wegens bijzondere
omstandigheden, van jaar tot jaar ontheffing te verlenen van
het vereiste van ingezetenschap.
De aan de wethouders verleende ontheffing van het vereiste
van ingezetenschap voor wethouders m.i.v. 29 mei 2019 te
verlengen met één jaar.
Besluit
Presidium
Portefeuillehouder Burgemeester J. B.
Griffie
Wassink

Terschelling, 16 mei 2019,
J. B. Wassink,
Voorzitter
De documenten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl of met de gratis App RaadDigitaal,
zowel voor IPad als Android tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het
gemeentehuis op West-Terschelling.
Tijdens openbare vergaderingen van de raad worden geluids- en beeldopnames van zowel
deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

