Agenda Raad
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad,
conform de spoedwet digitale besluitvorming, op tot het houden van een digitale openbare
vergadering op:
Woensdag 22 april 2020, om 19.30 uur
digitaal via Starleaf
Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online,
zowel live als naderhand, te volgen via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten.
Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.
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:

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 26 februari 2020
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,
Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting
Ter kennisname
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5. Agendapunt:

A.1. Lijst ingekomen stukken week 06 t/m 09
(Gemeenteblad nummer 2020/15)

Agendapunt:

A.2 Lijst ingekomen stukken week 10 t/m 13
(Gemeenteblad nummer 2020/15)

Korte inhoud:

Actie:

Bespreekstukken
6. Agendapunt:

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
B. De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van
afdoening van de ingekomen stukken vast.

Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling(Gemeenteblad
nummer 2020/16)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

7.

Agendapunt:

Door experts op gebied van klimaatverandering,
hoogwaterbescherming, havenexploitatie en ruimtelijke
ontwikkeling zijn diverse componenten van het Masterplan
nader getoetst en uitgewerkt tot dit uitvoeringsprogramma
(UHT). Met het uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd met
welke partijen overeenstemming dient te worden bereikt,
welke middelen de gemeente direct ter beschikking staan,
welke keuzes voorliggen om de mogelijkheden te vergroten
en welke cofinanciering aangetrokken dient te worden om
zoveel mogelijk van het plan te realiseren.
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen
met het Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra - Sikkema
Doorwerkingen aanbevelingen rapport
Evenementenvergunningen op de 5 Waddeneilanden
(Gemeenteblad nummer 2020/17)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

De Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft in
oktober 2016 een onderzoek uitgebracht naar
vergunningverlening bij evenementen met als doel te leren
voor de toekomst. De keuze van het onderzoek was mede
ingegeven door de actualiteit van het ongeluk in de
gemeente Haaksbergen met een monstertruck en op verzoek
van een aantal fracties van verschillende eilanden. In 2019 bijna drie jaar later – wil de Rekenkamercommissie de raden
informeren over de stand van zaken ten aanzien van
de uitvoering van de aanbevelingen uit dat onderzoek
Kennis te nemen van de doorwerkingen aanbevelingen
rapport Evenementenvergunningen op de 5
Waddeneilanden. De conclusies en aanbevelingen naar
aanleiding van de bevindingen van de
Rekenkamercommissie te ondersteunen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester
Team Publiek
J.H.M. HermansVloedbeld
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Hamerstukken
8. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

9.

Agendapunt:

Vaststellen bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland
Noord (Gemeenteblad nummer 2020/18)
Het ontwerp bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland
Noord heeft van 20 november 2019 t/m 02 januari 2020, voor
6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingediend tegen het plan.
Het bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord
ongewijzigd vast te stellen.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa

Vaststellen bestemmingsplan Kunneweg 8 (Gemeenteblad nummer
2020/19)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Het ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn heeft
van 26 december 2019, voor 6 weken ter inzage gelegen.
Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen
het plan.
Het bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn ongewijzigd vast
te stellen.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder
S. Haringa

Terschelling, 9 april 2020,
J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
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 op afspraak inzien in de informatieruimte
van het gemeentehuis op West-Terschelling.

