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Vraag 1: Waarvoor wordt het Trimbos-instituut ingezet en wat levert dit
op?
Antwoord: Het plan is om op Terschelling een project op te starten om
een cultuuromslag met betrekking tot het drinken van alcohol en het
gebruik van middelen te bewerkstelligen. We hebben het Trimbosinstituut gevraagd om dit project te gaan leiden vanwege hun expertise
en ervaring op dit gebied. Het uiteindelijke doel van het project is om alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen en een plan klaar te hebben voor de
toekomst. Een plan waarin op Terschelling op minderjarige leeftijd geen
alcohol of drugs meer wordt genuttigd, maar waar het nog wel prettig
wonen en recreëren is.
Het project zal lopen vanaf ongeveer juli 2019 tot september 2020 en zal
twee sporen bevatten. Spoor één is de eilander jeugd, spoor twee is de
vakantiejeugd.
Het project begint met een onderzoek naar de huidige situatie. Hierbij
wordt zowel de theoretische kant (het gemeentelijk beleid en landelijke
en lokale cijfers) bekeken, als de praktische kant (gesprekken met
stakeholders en focusgroepen, observaties op locatie). Dit onderzoek
zal 8 dagen in beslag nemen en vervolgens gepresenteerd worden aan
de stakeholders. Ook zal er een rapport van worden opgemaakt.
Vervolgens wordt er een projectgroep opgericht onder aansturing van
het Trimbos-instituut als neutrale partij met de benodigde expertise.
Deze werkgroep komt eens per maand (of zoveel vaker als nodig is). Dit
moet uiteindelijk voor de zomer van 2020 een plan opleveren waarin
doelen op de lange en korte termijn staan beschrijven om van
Terschelling een gemeente te maken waarin onder de 18 geen alcohol
of drugs wordt gebruikt en op latere leeftijd met mate.
Tijdens de zomer van 2020 worden vervolgens de eerste korte termijn
maatregelen doorgevoerd (voor zover mogelijk). Tot slot zal er na de
zomer van 2020 een evaluatie worden uitgevoerd en zal er gekeken
worden of er nog verdere inzet van het Trimbos is gewenst.
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Wat goed is om te realiseren, is dat dit een project van de lange adem
wordt. Er moet een verandering in de mindset komen en dit kan niet op
korte termijn worden gerealiseerd. Er zullen ongetwijfeld een aantal
korte termijn oplossingen worden bedacht, maar het grootste doel is om
na het plan toekomstbestendig met alle stakeholders verder te kunnen
gaan.
Vraag 2: Wat is de stand van zaken van het plan van aanpak voor een
evenementenvisie? Graag belanghebbenden hierbij betrekken.
Antwoord: Het plan van aanpak wordt op dit moment geschreven. In het
plan wordt ook aangegeven, hoe inwoners/organisatoren en andere
belanghebbenden worden betrokken bij het opstellen van deze
evenementenvisie.
Na de zomer zal worden gestart met de werkzaamheden.
Vraag 3: Wat is de stand van zaken van het onderzoek beleving
toerisme onder eilanders.
Antwoord: Hiermee wordt na de zomer gestart. Zie vraag 2.
Vraag 4: Wat is de stand van zaken van de organisatie van het budget
klein leed voor de buren?
Antwoord: Dit najaar zal dit concreet worden uitgewerkt.
Vraag 5: Welk bedrag zit er in de Algemene Uitkering 2019, 2020 voor
de compensatie Jeugdzorg?
Antwoord: Het bedrag dat in de Algemene Uitkering 2019 is opgenomen
voor compensatie Jeugdzorg is € 47.148 (zie ook bijgevoegde
specificatie)
Het bedrag voor 2020 is niet direct terug te zien.
Vraag 6: Wat is de invloed van de hoogte van de OZB en het verhogen
van de OZB op de Algemene Uitkering?
Antwoord: Op de site van de VNG is het volgende opgenomen:
Belastingkennis voor Raadsleden.
Reken/normtarieven
De belastingcapaciteit is afhankelijk van de WOZ-waarden in een
gemeente. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe
hoger de ‘OZB-aftrekpost’ bij de verdeling van het gemeentefonds.
Gemeenten worden afgerekend op de zogenoemde reken- of
normtarieven. Er zijn drie reken- of normtarieven:
·
·
·

voor eigenaren van woningen (in 2018: 0,1054%)
voor gebruikers van niet woningen (in 2018: 0,1259%) en
voor eigenaren van niet-woningen (in 2018: 0,1562%)
Deze drie tarieven zijn voor alle gemeenten gelijk. Verschillen tussen
gemeenten in de OZB-aftrekpost worden dus alleen bepaald door
verschillen in de waarde van onroerende zaken. De tarieven die de
gemeenten werkelijk in rekening brengen bij de gebruikers en eigenaren
van onroerende zaken spelen hierbij geen enkele rol. Dit betekent dat
een verhoging of verlaging van de OZB-tarieven door de gemeente geen
gevolgen heeft voor de uitkering uit het gemeentefonds. Alleen als de
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WOZ-waarde verandert, door de jaarlijkse hertaxatie of door nieuwbouw
of sloop, verandert de gemeentefondsuitkering.
 De drie tarieven zijn voor alle gemeenten gelijk.
Ter vergelijking hebben wij in de bijlage de specificatie van de Algemene
uitkering voor Terschelling opgenomen en als vergelijking de specificatie
van de gemeente Appingedam. Hieruit blijkt dat de tarieven die door het
Rijk worden gehanteerd gelijk zijn voor beide gemeenten.
De door het Rijk gehanteerde tarieven worden jaarlijks aangepast op
basis van de landelijke inflatie correctie. Indien de gemeente in de
stijging van haar OZB opbrengsten een lagere stijging hanteert dan de
landelijke stijging die door het Rijk wordt gehanteerd, doet de gemeente
zich daarmee ‘’feitelijk tekort’’. Immers: de korting in de algemene
uitkering wordt dan onvoldoende gecompenseerd door een stijging van
de belastinginkomsten.

Het klopt dat de gemeente haar OZB tarieven niet hoeft te verhogen om
een hogere uitkering uit het gemeentefonds te krijgen, echter de totale
inkomsten (algemene uitkering en belastinginkomsten samen) zijn lager
omdat er een hogere korting op de algemene uitkering ontstaat.
Vraag 7: Wat is de planning van het gemeentelijk rioleringsplan?
Antwoord: Een herzien gemeentelijk rioleringsplan wordt dit najaar aan
de raad aangeboden.
Vraag 8: Wat zijn de mogelijkheden van een neutrale locatie voor het
Eilandteam?
Antwoord: Zoals aangegeven in de begroting 2019 zal tijdens de intake
nog meer worden ingezet op het houden van gesprekken op een voor
de cliënt bereikbare en neutrale plek. Indien dit toch onvoldoende blijkt
te zijn, zal in 2021/2022 een pilot worden uitgevoerd om een spreekuur
door het eilandteam te draaien op een specifieke neutrale en centraal
gelegen plek.
Vraag 9: Wat is de stand van zaken van de realisatie van
muziekonderwijs voor alle kinderen op Terschelling?
Antwoord:
Stichting Muziekonderwijs Terschelling (SMOT) is gevraagd of zij met
ingang van januari 2020 zorg willen dragen voor het administratieve
proces m.b.t. subsidiëring particulier muziekonderwijs voor jongeren tot
18 jaar. SMOT heeft hiermee ingestemd.
Voorwaarde is dat de muzieklessen worden verzorgd door
geregistreerde docenten. Als tegenprestatie wordt van de deelnemende
particuliere muziekdocenten ook een bijdrage gevraagd aan
gemeenschapsactiviteiten ter bevordering van een doorlopende
ontwikkellijn muziekeducatie binnen- en buitenschools. Op dit moment
wordt het collegeadvies voorbereid. Vervolgens wordt uw raad daarover
geïnformeerd.

