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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

02.
26 februari 2020
Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2020

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mevrouw A. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer W.G. Werner VVD
De heer C.T. Lugt, VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
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. Er is een afwezigheidsafmelding ontvangen
van mevrouw Oosterbaan.
2. Vaststellen agenda 26 februari 2020
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst 5 februari 2020
De besluitenlijst wordt zonder op -en aanmerkingen, vastgesteld.
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Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten

4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
4. b. Overige mededelingen college
4. c. Voortgang grote projecten
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.
Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard.
6. Herstelbesluit bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan
in het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof. Er zijn
twee gebreken in de besluitvorming geconstateerd. Ten eerste moet alsnog draagkrachtig
gemotiveerd worden dat Zelfpluktuin Groenhof vof kan worden aangemerkt als een
volwaardig agrarisch bedrijf. Ten tweede moet, indien blijkt dat Zelfpluktuin Groenhof vof kan
worden aangemerkt als volwaardig agrarisch bedrijf, alsnog draagkrachtig gemotiveerd
worden dat een bedrijfswoning noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de Zelfpluktuin ter
plaatse. De uitspraak verplicht de raad de geconstateerde gebreken te herstellen of in
zoverre een gewijzigd plan vast te stellen..
Korte weergave:

De Zelfpluktuin is op dit moment het enige agrarisch bedrijf op het eiland waar de toeristen
hun producten zelf kunnen plukken en meenemen. In die zin is het bedrijf een toevoeging
aan de voorzieningen op het eiland voor de toeristen en economie. Mede daarom is er ook
medewerking verleend aan aanpassing van het bestemmingsplan
In één termijn spreken de raadsleden Muijskens, van der Wielen, Bos en Werner vervolgens
over het onderwerp. Wethouder Haringa reageert op de betogen van de raadsleden. Omdat
er verdeeldheid in de fractie PB bestaat over het onderwerp, geeft raadslid Muijskens een
stemverklaring af: Vanwege het feit dat ik het geen volwaardig agrarisch bedrijf vind, en een
bedrijfswoning niet noodzakelijk acht, er een grote precedentwerking vanuit gaat en dat ik mij
houd aan het verkiezingsprogramma van PB, stem ik tegen dit plan.
Besluit:
Het Bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof opnieuw vast te stellen met de volgende
wijzigingen;
1. Bijlage 6 “Verbeterde motivering naar aanleiding van de uitspraak van 23 oktober
2019 met zaaknummer 201808384/1” wordt aan de Toelichting op het
bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof toegevoegd.
2. In paragraaf 6.1 van de Toelichting op het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof
wordt een verwijzing opgenomen naar bijlage 6 ‘Verbeterde motivering naar
aanleiding van de uitspraak van 23 oktober 2019 met zaaknummer 201808384/1’ van
de Toelichting op het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof.
Het besluit wordt met 9 stemmen voor en 1 stem tegen (raadslid Muijskens PB) aanvaard.
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7. Financiële verordening 2020 en de controle verordening 2020
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
In de financiële verordening stelt de raad de uitgangspunten voor het financieel beleid,
alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.
Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid , verantwoording en
controle wordt voldaan (art 212 gemeentewet.) De Controle verordening (art 213
gemeentewet): betreft de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de
financiële organisatie. Onderdeel van de controle verordening is het normenkader. Het
normenkader is ook geactualiseerd met de meest recente gegevens.
Korte weergave:

In 3 termijnen (vanwege de beraadslagingen betreffende amendementen) wordt over de
technische verhandeling van het onderwerp gesproken door raadsleden Smit, Bos, Ruige,
Van der Wielen en Spanjer.
In 2019 is in overleg met de auditcommissie afgesproken een aantal financiële kaders te
actualiseren. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de accountant. Gezien het feit dat de
fractie van ST maar liefst 3 amendementen indient (bijlage 1, 2 en 3), die vooraf niet bekend zijn
gemaakt bij de fracties en het college wordt de vergadering geschorst.
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst.
De vergadering wordt heropend.

Na de schorsing wordt ingegaan op de voorgestelde amendementen. De fracties PvdA,
VVD, PB en CDA stellen voor in de eerstvolgende auditcie. deze geactualiseerde financiële
en controleverordening te agenderen. Ook de reeds veelvuldige discussie inzake de
personeelskosten en overhead in relatie tot verantwoording en toerekening behoort in deze
commissie te worden verduidelijkt.
Met verwijzing naar de amendementen worden deze achtereenvolgens in stemming
gebracht.
Met 9 stemmen tegen en 1 stem voor (ST) worden de amendementen 1.2. en 3 verworpen.
Besluit:
De financiële verordening 2020 en de controle verordening 2020 met bijbehorende
normenkader opnieuw vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
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8. Benoemen lid Technische commissie Sociaal Domein
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De fractie van de VVD heeft te kennen gegeven dat dhr. Ruige zijn lidmaatschap van de
Technische Commissie Sociaal Domein wil beëindigen. Dhr. J. Jongsma wordt
voorgedragen als zijn opvolger. De raad benoemt aan het begin van elke raadsperiode per
fractie een lid, dit kunnen ook commissieleden, niet zijnde raadsleden, zijn. Namens de
fractie VVD is dhr. D. Ruige lid van deze commissie.
Korte weergave:

Gezien het feit dat over personen moet worden gestemd geschiedt stemming d.m.v.
stembriefjes. Het stembureau bestaat uit: dhr. Bos (voorzitter), en de heren Adams en Smit.
De vergadering wordt voor 2 minuten geschorst.
De vergadering wordt heropend.

Dhr. Bos spreekt namens de stemcommissie dat 10 stembriefjes zijn ingeleverd en
1 stembriefje is ongeldig verklaard. Resumerend betekent dit dat 9 stemmen voor het
voorstel zijn.
Besluit:
Op verzoek van de VVD-fractie ter vervanging van dhr. D. Ruige, voor de duur van deze
raadsperiode tot lid van de Commissie Sociaal Domein te benoemen: de heer J. Jongsma.

9. Benoeming lid Rekenkamercommissie
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten

Bespreekstuk
Eind 2019 heeft een lid van de RKC, mevrouw J. van Leeuwen uit Jubbega, te kennen
gegeven per 1 januari 2020 te stoppen met haar werkzaamheden. De
begeleidingscommissie heeft als advies gegeven voor te dragen als nieuw lid: de heer E.
(Edwin) van de Wiel uit Hengelo.
Korte weergave:

Gezien het feit dat over personen moet worden gestemd geschiedt stemming d.m.v.
stembriefjes. Het stembureau bestaat wederom uit: Het stembureau bestaat uit: dhr. Bos
(voorzitter), en de heren Adams en Smit.
De vergadering wordt voor 2 minuten geschorst.
De vergadering wordt heropend.

Dhr. Bos spreekt namens de stemcommissie dat 10 stembriefjes zijn ingeleverd en 10
stemmen voor het voorstel zijn.
Besluit:
1.
De heer E. van de Wiel uit Hengelo te benoemen tot lid van de
Rekenkamercommissie van de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog (de Waddeneilanden)
2.

De benoeming met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2020 voor de
duur van 4 jaar, eindigend 31 december 2023.
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10. Motie: Verdubbeling Bouwleges (bijlage 4)
De fractie Samen Terschelling dient een motie in over de verdubbeling van de bouwleges.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Fractievoorzitter Dhr. Bos (ST) indiener van de motie, vraagt om hoofdelijke stemming:
Dhr. Ruige
Dhr. van der Wielen:
Dhr. Bos:
Mw. Spanjer-Ramaker
Dhr. Adams
Mw. Schol
Dhr. Smit
Dhr. Muijskens
Dhr. Lugt
Dhr. Werner

tegen
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen

De motie wordt verworpen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op woensdag 22 april 2020.
,voorzitter

,griffier
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