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Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2019

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mw. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer W. G. Werner VVD
De heer J. Jongsma, VVD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
Bijzonderheden:
Agenda
De 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. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
Opening en welkom door voorzitter van de raad.
2. Vaststellen agenda 23 april 2019
Als extra agendapunt wordt, door de fractie van PB, een motie vreemd aan de orde van de
dag toegevoegd. Dhr. Bos (ST) verzoekt om agendapunt 7 als bespreekstuk i.p.v. hamerstuk
te behandelen. Mw. Oosterbaan (PvdA) wijst dhr. Bos erop de volgende keer rekening te
houden met de procedureafspraken, die de raad hiervoor heeft gesteld.
3. Vaststellen besluitenlijsten 26 maart 2019
De besluitenlijst wordt zonder op -en aanmerkingen, dienovereenkomstig vastgesteld.
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4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

4. b. Overige mededelingen college
Burgemeester Wassink geeft aan dat de raad recent heeft besloten de besluitenlijst van de
besloten vergadering van 26 maart jl., inzake Boddelenweg 5 openbaar te maken.
Vervolgens wordt het door de raad genomen voorbereidingsbesluit voorgelezen.
Wethouder Haringa legt vervolgens kort uit de reden van het genomen voorbereidingsbesluit.
4. c. Voortgang grote projecten
Wethouder Haringa geeft o.a. aan dat 6 mei het B&Y terrein word opgeruimd,. Na de zomer
worden de bouwactiviteiten opgestart.
Wethouder Hoekstra doet enkele mededelingen over planning van het Havengebied.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

5. Lijst ingekomen stukken:
De raad stelt op voorstel van het presidium, unaniem de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken vast.
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C te betrekken bij een raadsvoorstel.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

6. Concept Huisvestingsverordening
Bespreekstuk
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 een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen en het
concept van de Huisvestingsverordening vrij te geven voor inspraak.
Korte weergave:

In één termijn, wordt door de raad over het onderwerp gesproken..
De fractie van de VVD gaat in op artikel 7 van de verordening inzake onrechtvaardigheid
voor met name één/tweepersoonshuishoudens en de procedure van inschrijving
woningzoekende bij Woon Friesland in relatie tot woningproblematiek op Terschelling. De
fractie PB doet een verzoek tot verhoging van de leeftijdsgrens en vraagt naar
mogelijkheden voor de raad m.b.t. aanpassing huur en koopprijsgrens gezien de
bevoegdheid niet langer bij de raad is belegd. .
Wethouder Haringa geeft aan met Woon Friesland overleg te plegen over hantering van de
regel aangaande inschrijving bij Woon Friesland en niet gevestigd te zijn op Terschelling.
Zegt dat maatschappelijke-economische binding het uitgangspunt is en hierop stevig wordt
ingezet. De leeftijdsgrens blijft 55 jaar, aangezien dit de algemene regel betreft in
corporatieland.
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Besluit:
In te stemmen met de concept Huisvestingsverordening Terschelling 2019
De concept Huisvestingsverordening Terschelling voor inspraak ter inzage te leggen
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

7. 1e Begrotingswijziging 2019
Bespreekstuk
In de eerste begrotingswijziging worden de voornemens zoals besloten bij de behandeling
van de nota “Tijdig de bakens verzetten” nader uitgewerkt.
Korte weergave:

De fractie van ST vraagt aandacht voor de toerekening van de personeelslasten aan de
verschillende taakvelden, verwijst naar de behandeling van dit onderwerp in eerdere
vergaderingen. Burgemeester Wassink zegt dat een overzicht van verdeling kosten van
overhead destijds ter informatie is aangeleverd.
Besluit:
De 1e begrotingswijziging 2019 naar aanleiding van de in de notitie “Tijdig de bakens
verzetten” voorgestelde ombuigingen voor het jaar 2019 vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

8. Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Rookverbod rond ingangen van het gemeentehuis in de gemeente
Terschelling
Dhr. Smit (PB) leest de gezamenlijke motie van PB, PvdA en CDA voor (bijlage 1).
Wethouder Hoekstra reageert op de motie.
De motie wordt vervolgens in stemming gebracht.
De VVD fractie en de ST fractie geven aan de motie niet te ondersteunen.
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt met 7 stemmen voor (PB, PvdA en CDA) en
4 stemmen tegen (VVD en ST) aangenomen.
De vergadering wordt om 20.25 uur gesloten door de voorzitter.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 28 mei 2019.

,voorzitter

,griffier
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