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:
Woensdag 27 mei 2020 om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online,
zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of 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:

Actie:

4.b. Agendapunt:
4.c.

Actie:
Agendapunt:

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 22 april 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 Inningswijze
Toeristenbelasting
Ter kennisname
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5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Bespreekstukken
6. Agendapunt:

Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2020/20.1. en 20.2)
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.

Planvorming Dellewal
(Gemeenteblad nummer 2020/21)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

De uitspraak van de Raad van State over stikstof heeft tot
gevolg dat in het bestemmingsplan voor Dellewal niet meer
verwezen kan worden naar de passende beoordeling van het
PAS. Het gevolg daarvan is dat voor het bestemmingsplan
Dellewal een passende beoordeling en een
milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Dit geldt voor
het hele plangebied en gaat veel tijd en geld kosten. Daarbij
is het onzeker of het bestemmingsplan aan alle voorwaarden
vanuit de natuurregelgeving kan voldoen. Het college stelt
daarom voor om, in plaats van een
ontwerpbestemmingsplan, het (aangepaste) voorontwerp
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te gebruiken als
toetsingskader voor concrete initiatieven in het gebied. De
rechtszekerheid van eventuele tegenstanders is niet in het
geding.
In plaats van een ontwerpbestemmingsplan in procedure te
brengen, het voorontwerp bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan aan te passen en daarna vast te stellen
als toetsingskader voor initiatieven op Dellewal en De Tiger.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa
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7.

Agendapunt:

Ontwerp bestemmingsplan West- Terschelling Tonnenloods

Doel:

De gemeente Terschelling is voornemens om, samen met
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de Tonnenloods aan de
Willem Barentszkade 43 op West te transformeren tot
beleefcentrum/informatiecentrum. Behalve een
beleefcentrum wordt er ook ruimte geboden voor het houden
van evenementen en blijft een deel van het gebouw
beschikbaar als kantoor/werkplaats voor Rijkswaterstaat. Om
hieraan invulling te geven is in 2018 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente
Terschelling. Als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst
is een Programma van eisen toegevoegd. Om uitvoering te
geven aan de samenwerkingsovereenkomst en het
Programma van eisen is een bestemmingsplan opgesteld dat
voorziet in een planologische regeling.
In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan West –
Terschelling Tonnenloods.
Het ontwerp bestemmingsplan Tonnenloods vrij te geven
voor inspraak en overleg.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra - Sikkema

(Gemeenteblad nummer 2020/22)

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

8.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Concept- RES Fryslân (Gemeenteblad nummer 2020/23)
De gezamenlijke Friese overheden stellen een Regionale
Energiestrategie (RES) op. In de RES wordt de bijdrage van
de regio Fryslân aan de ambitie uit het Klimaatakkoord
vastgelegd. Alle 30 RES-regio’s dienen voor 1 juli 2020 een
concept-RES in. De concept-RES Fryslân wordt aan alle
gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd.
In te stemmen met de bijgevoegde Concept RES.
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder S.
Team Beleid en
Regie
Haringa
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9.

Agendapunt:

Begroting 2021 & Jaarstukken 2019 GR Hûs & Hiem
(Gemeenteblad nummer 2020/24)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

10. Agendapunt:

Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en
Hiem in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te
brengen over de ontwerp begroting voor het komende jaar en
de meerjarenraming voor de daaropvolgende 3 jaren. Het
college stelt de raad voor om een zienswijze kenbaar te
maken over de begroting 2021 en de meerjarenraming 20222024
Kennis nemen van de ontwerp begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2024 en hierover een zienswijze
kenbaar maken.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa

Herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Gemeenteblad nummer
2020/25)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft de herziene
begroting van 2020 aangeboden aan de colleges met het
verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Kennis te nemen van de herziene begroting 2020 Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en
een zienswijze in te dienen.
Besluit
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra-Sikkema
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11. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

12. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Begroting 2021 GR De Waddeneilanden en Jaarrekening
2019 (Gemeenteblad nummer 2020/26)
Aangeboden wordt de conceptbegroting 2021 van de
gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden”. De
gemeenteraad kan hierover zijn zienswijze kenbaar maken.
De jaarrekening 2019 van het samenwerkingsverband GR
De Waddeneilanden wordt eveneens ter kennisgeving
aangeboden.
Kennis te nemen van de concept begroting 2021 met daarin
opgenomen de meerjarenraming 2022-2024 van de
gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.
Geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de concept
begroting 2021 met daarin opgenomen de meerjarenraming
2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling De
Waddeneilanden in te dienen, waarbij in acht genomen
wordt dat de post personeelskosten vijf eilanden in het
najaar van 2020 wordt aangepast op basis van de
bevindingen en aanbevelingen van de tijdelijke secretarisadviseur en dat het programmaplan 2021 in het najaar van
2020 opnieuw voor besluitvorming wordt voorgelegd inclusief
de mogelijke financiële gevolgen.
De jaarrekening 2019 van het samenwerkingsverband GR
De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Team
Ondersteuning
Hermans-Vloedbeld
Concept Programma begroting 2021 & Jaarstukken 2019
Veiligheidsregio Fryslân (Gemeenteblad nummer 2020/27)
De vastgestelde kaderbrief is de basis voor de begroting
2021 De kosten voor indexatie voor lonen en materiële
kosten zijn gebaseerd op landelijke indexcijfers. Omdat deze
bekend worden na het opstellen van de kaderbrief, kunnen
de daadwerkelijke implicaties in de begroting voor het eerst
geconcretiseerd worden. De impact van het coronavirus op
de resultaten in 2021 zijn, nu nog niet duidelijk. Zodra daar
meer zicht op is , wordt dit via een begrotingswijziging
voorgelegd..
(Geen)zienswijze in te dienen op de Concept Programma
begroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020. Kennis te
nemen van de Jaarrekening 2019.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Team Staf
Hermans-Vloedbeld
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13. Agendapunt:

Aanwijzen 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
(Gemeenteblad nummer 2020/28)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

14. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Op grond van artikel 77, lid 1 van de gemeentewet wordt het
voorzitterschap van de raad, bij verhindering of ontstentenis
van de burgemeester, waargenomen door het langstzittende
lid van de raad. De raad kan een ander lid van de raad met
de waarneming belasten.
Tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aan
te wijzen Mw. M. Spanjer-Ramaker.
Besluit
Presidium
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Griffier
Hermans-Vloedbeld
Aanvulling op het Reglement van Orde in verband met
Spoedwet digitale besluitvorming (Gemeenteblad nummer 2020/30)
Doordat er tijdelijk niet, of slechts ten dele, fysieke
vergaderingen mogelijk zijn, is er een mogelijkheid door de
wetgever gecreëerd digitale besluitvorming mogelijk te
maken. Als gevolg daarvan moet er een aanvulling op het
Reglement van Orde van de gemeenteraad vastgesteld
worden. De ‘Tijdelijke Wet digitale beraadslaging en
besluitvorming’ vervalt op 1 september 2020 van rechtswege.
Besluitvorming zal na die tijd dus niet op digitale wijze
mogelijk zijn, tenzij bij koninklijk besluit gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid de Tijdelijke Wet met twee
maanden te verlengen.
De aanvulling op het Reglement van Orde in verband met
digitale besluitvorming door de gemeenteraad van
Terschelling vast te stellen.
Besluit
Presidium
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Griffier
Hermans-Vloedbeld

Hamerstukken
15. Agendapunt:

Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders
(Gemeenteblad nummer 2020/29)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de
gemeenteraad de mogelijkheid wethouders, die niet
woonachtig zijn in de gemeente wegens bijzondere
omstandigheden, van jaar tot jaar ontheffing te verlenen van
het vereiste van ingezetenschap.
De aan de wethouders verleende ontheffing van het vereiste
van ingezetenschap voor wethouders m.i.v. 29 mei 2020 te
verlengen met één jaar.
Besluit
Presidium
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Griffier
Hermans-Vloedbeld
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16. Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

17. Agendapunt:

Ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool te
West-Terschelling (Gemeenteblad nummer 2020/31)
Iinitiatiefnemer wil een woongebouw met vier wooneenheden
aan de Burgemeester Reedekerstraat 47, de voormalige
Vossersschool, realiseren. Het college vindt het creëren van
woningen belangrijk, omdat er een groot gebrek is aan
woningen op het eiland. Het college adviseert de
gemeenteraad daarom in te stemmen met het verzoek van
initiatiefnemer en een bestemmingsplanprocedure te starten.
Het plan is gepresenteerd tijdens ‘Et er oer ha’ op 17
september 2019. Omwonenden en anderen kunnen, als het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, hun zienswijze
geven op het plan.
In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan voormalige
Vossersschool West- Terschelling.
Het ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool
West-Terschelling vrij te geven voor inspraak.
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder S.
Team Beleid en
Regie
Haringa

Lidmaatschap WSGO Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (Gemeenteblad
nummer 2020/32)

Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

In de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting hebben wij de
gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur
van Wetterskip Fryslân ook gevraagd om een zienswijze
voor deelname aan de werkgeversorganisatie
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). In het
kader van goed werkgeverschap is het voor de FUMO van
groot belang dat wij zo spoedig mogelijk kunnen aansluiten
bij de werkgeversorganisatie SGO. Pas dan zal de Cao SGO
van toepassing zijn op de werknemers van de FUMO.
De gemeenteraad voor te stellen in de zienswijze aan te
geven dat men akkoord gaat met de aansluiting bij de
WSGO
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder S.
Team Publiek
Haringa
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18. Agendapunt:

Vaststelling bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
(Gemeenteblad nummer 2020/33)

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

19. Agendapunt:
Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

20. Agendapunt:
Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Het ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
voor het bouwen van een opslagruimte voor agrarisch
materiaal heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ingediend tegen
het ontwerp bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling te
Formerum ongewijzigd vast te stellen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder S.
Team Beleid &
Regie
Haringa
Motie vreemd aan de orde van de dag
VVD en PvdA dienen een motie in over impact Coronacrisis
Besluit
Fracties VVD en PvdA
Griffie
Motie vreemd aan de orde van de dag
Raadsbrede motie vervoerscapaciteit veerdienst
Besluit
Fracties Samen Terschelling, Plaatselijk Belang Terschelling,
PvdA, VVD, CDA.
Griffie

Terschelling, 14 mei 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 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.

