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 2 juli 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:
Korte inhoud:
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 28 mei 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
Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Dellewal,
Havenfront, Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting
Ter kennisname
Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2019/31)
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:

Kadernota (Gemeenteblad nummer 2019/32)
De kadernota is het instrument waarmee het college een
overzicht geeft van de ontwikkelingen in de komende jaren
en haar beleidsvoornemens. De kadernota is daarmee de
opmaat naar de begroting van 2020.
Instemmen met de Kadernota 2019.
Besluit
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester
Wassink
1e Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging (Gemeenteblad
nummer 2019/33)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

8.

Agendapunt:

Deze 1e bestuursrapportage heeft tot doel een beeld te
schetsen van de financiële situatie per 30 april 2019 en geeft
tevens een doorkijk op de invloed hiervan op de
meerjarenbegroting 2020-2023. Als de raad met deze
bestuursrapportage instemt, dan staat feitelijk de 2 e
begrotingswijziging 2019 ook vast. Deze begrotingswijziging
zal in een latere vergadering worden voorgelegd ter
besluitvorming.
Kennis nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019.
Besluit
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester
Wassink
Benoeming lid Raadscommissie namens VVD

(Gemeenteblad

nummer 2019/34)

Doel:
Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Benoemen van een commissielid, niet zijnde raadslid,
namens de fractie VVD.
Tot lid van de Raadscommissie te benoemen de heer J.
Jongsma, namens de fractie VVD
Besluit
Griffie
Portefeuillehouder n.v.t.
Griffie

Terschelling, 20 juni 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.

