Besluitenlijst raad
Nr.
Vergadering
Aanvangstijd
Onderwerp
Aanwezig

Eveneens aanwezig

2020/05
27 mei 2020
19.30 uur
Besluitenlijst raadsvergadering 1 juli 2020
mevrouw J.H.M. Hermans - Vloedbeld, voorzitter raad
mevrouw J. Hofman, griffier
mevrouw C. Oosterbaan* (PvdA)
mevrouw M. Spanjer - Ramaker (PvdA)
mevrouw A. Schol (PvdA)
de heer J. W. Adams (PvdA)
de heer J.W. Smit (PB)
de heer C. Muijskens (PB)
de heer D. Ruige (VVD)
de heer W.G. Werner (VVD)
de heer C.T. Lugt (VVD)
de heer H.K. van der Wielen (CDA)
de heer G. Bos (ST)
de heer S. Haringa
mevrouw J. Hoekstra-Sikkema

Afwezig
Bijzonderheden

Agenda

Vanwege de maatregelen van het Kabinet, op advies van het RIVM ter voorkoming van
verdere verspreiding van het coronavirus en conform de spoedwet digitale besluitvorming is
de vergadering digitaal.
* Bij agendapunt 11 neemt de vicevoorzitter van de raad Mw. Oosterbaan de
voorzittershamer over, aangezien Mw. Hermans-Vloedbeld in de hoedanigheid van
portefeuillehouder bij deze punten het woord voert.
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.

Agendapunt
1.
Opening en
afwezigheidsmelding

Onderwerp
Opening en welkom door de voorzitter van de raad, mevrouw HermansVloedbeld.
Met kennisgeving afwezig: geen

2.
Vaststellen agenda
27 mei 2020
3.
Vaststellen besluitenlijst
22 april 2020
4. a.
Mededelingen uit
samenwerkingsverbanden

De agenda wordt (on)gewijzigd vastgesteld.
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda
toegevoegd.
De besluitenlijst van 22 april 2020 wordt zonder op- en aanmerkingen,
vastgesteld.

1.

Geen mededelingen m.b.t. dit agendapunt.

Besluitenlijst raad
4.b.
Overige mededelingen uit
het college
4.c.
Voortgang grote projecten:
Programma Wonen 135+,
Duurzaamheid
Inningswijze
Toeristenbelasting
5.
Lijst van ingekomen
stukken

Voor de inhoudelijke mededelingen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de
geluids- en beeldfragmenten.

6.
Planvorming Dellewal

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

Geen mededelingen m.b.t. dit agendapunt.

Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt, er wordt verwezen naar de
geluids- en beeldfragmenten

De raad stelt op voorstel van het presidium, unaniem de wijze van
afdoening van de ingekomen stukken vast, aangaande de stukken van
week 14 t/m 16 en week 17 t/m 19 2020
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C. te betrekken bij een raadsvoorstel.

Bespreekstuk
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.
Korte weergave:

In één termijn wordt door de raadsleden Bos, van der Wielen, Lugt, Smit
gesproken over het onderwerp. Wethouder Haringa licht de vragen van
raadsleden toe.
Het college stelt 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.
Besluit:
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.
Het besluit wordt met 7 stemmen (PvdA, VVD) voor en 4 stemmen tegen
(ST, CDA, PBT) aanvaard.
2.

Besluitenlijst raad
7.
Ontwerp bestemmingsplan
West- Terschelling
Tonnenloods

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

Bespreekstuk
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.
Korte weergave:

In twee termijnen wordt door de raadsleden Muijskens, Schol, Bos, Ruige
en van der Wielen gesproken over het onderwerp. Wethouder HoekstraSikkema licht de vragen van raadsleden toe.
Besluit:
In te stemmen met de ter inzage legging van het Ontwerp bestemmingsplan
West - Terschelling Tonnenloods en het bestemmingsplan vrij te geven
voor de inspraak.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
8.
Concept- RES Fryslân

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

Bespreekstuk
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.
Korte weergave:

In één termijn wordt door de raadsleden Adams, Werner, Bos, van der
Wielen en Muijskens gesproken over het concept RES Fryslân. Wethouder
Haringa beantwoordt de vragen van raadsleden.
Deze Concept RES is bestuurlijk ingestoken; gerealiseerde en vergunde
projecten voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte zijn
opgenomen.Deze insteek bespaart tijd, zodat binnen de samenwerking
RES Fryslân nu in samenspraak en samenwerking met zoveel mogelijk
stakeholders kunnen verkennen of en hoe er draagvlak is voor meer opwek
dan de 2,3 TWh, en of ambities ook kunnen worden versneld.
Door in te stemmen met deze Concept RES Fryslân zorgt de gemeente
Terschelling ervoor dat de Concept RES op 1 juni 2020 ingediend kan
worden.
3.

Besluitenlijst raad
Besluit:
In te stemmen met de Concept RES Fryslân.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
9.
Begroting 2021 &
Jaarstukken 2019 GR Hûs
& Hiem

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

Bespreekstuk
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 2022-2024
Korte weergave:

In één termijn wordt door de raadsleden van der Wielen en Smit gesproken
over de zienswijze.
De financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn nog
steeds niet goed in te schatten. Met name de onzekerheid over of, dan wel
de mate waarin, de deelnemende gemeenten Hûs en Hiem onder de
Omgevingswet in blijven schakelen als adviescommissie maakt continuïteit
van de adviesorganisatie als uitgangspunt financieel risicovol.
De begroting en de meerjarenraming mist een doorrekening van de te
treffen maatregelen bij discontinuïteit. Het is dan ook niet duidelijk welke
maatregelen Hûs en Hiem neemt om de financiële risico’s voor de
deelnemende gemeenten te beperken als die situatie zich voordoet.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024
2. De navolgende zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2021
en de meerjarenraming 2022-2024: De financiële effecten van de
invoering van de Omgevingswet zijn nog steeds niet goed in te
schatten. Met name de onzekerheid over of, dan wel de mate waarin,
de deelnemende gemeenten Hûs en Hiem onder de Omgevingswet in
blijven schakelen als adviescommissie maakt continuïteit van de
adviesorganisatie als uitgangspunt financieel risicovol.
De begroting en de meerjarenraming mist een doorrekening van de te
treffen maatregelen bij discontinuïteit. Het is dan ook niet duidelijk
welke maatregelen Hûs en Hiem neemt om de financiële risico’s voor
de deelnemende gemeenten te beperken als die situatie zich voordoet.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
21:05 uur: de vergadering wordt geschorst voor 10 minuten
De vergadering wordt hervat.

4.

Besluitenlijst raad

10.
Herziene begroting 2020
Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

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

Bespreekstuk
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.
Korte weergave:

De raadsleden Spanjer, van der Wielen, Smit, Ruige en Bos spreken in
twee termijn over de herziene begroting van 2020.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze uit te brengen ten
aanzien van de concept herziene begroting 2020 van de Dienst. Aan de
ene kant sluit de concept herziene begroting 2020 namelijk goed aan op de
verwachte kosten en baten. Financieel zit de begroting dus goed in elkaar.
Aan de andere kant betreft het hier een open eind regeling waar we tot nu
toe weinig grip hebben op de kosten.
Besluit:
a. Kennis te nemen van de herziene begroting 2020 Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
b. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de herziene begroting
2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,
te weten:
De raad heeft kennis genomen van de herziene concept begroting
2020 van de Dienst Sozawe Noardwest Fryslân en constateert
wederom een sterk stijgende ontwikkeling in de kosten van de WMO
en de Jeugdwet. In dat licht verzoekt de raad van de gemeente
Terschelling het algemeen bestuur van de Dienst om in 2020 de
Dienst in samenwerking met de gemeente Terschelling onderzoek
te laten doen, aan de hand van de lokale aantallen en specifieke
(zorg)kosten op het gebied van de WMO en de Jeugdwet, en in
kaart te brengen waar we lokaal de zorg ‘slimmer’ kunnen
organiseren, zodat de kosten van de WMO en de Jeugdwet wellicht
minder sterk oplopen of zelfs kunnen dalen ten opzichte van de
bedragen die nu in de herziene begroting 2020 hiervoor zijn
opgenomen. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met, en input
gevraagd van de huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere
verwijzers.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
21:55 uur: de vergadering wordt geschorst voor 10 minuten
De vergadering wordt hervat.

De vicevoorzitter Mw. Oosterbaan neemt de voorzittershamer over.
11.
Begroting 2021 GR De
Waddeneilanden en
5.

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

Bespreekstuk

Besluitenlijst raad
Jaarrekening 2019

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.
In twee termijn worden de vragen en opmerkingen van de raadsleden Smit,
Bos en Ruige besproken. Burgemeester Hermans- Vloedbeld beantwoordt
de vragen van raadsleden en geeft toelichting op de begroting.
Besluit:
a. 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 secretaris-adviseur
en dat het programmaplan 2021 in het najaar van 2020 opnieuw
voor besluitvorming wordt voorgelegd inclusief de mogelijke
financiële gevolgen.
b. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GR De
Waddeneilanden.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

12.
Concept Programma
begroting 2021 &
Jaarstukken 2019
Veiligheidsregio Fryslân

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

Bespreekstuk
De VRF heeft enkele financiële stukken gepubliceerd. Deze stukken
hebben (financiële) gevolgen voor Terschelling en zijn in de lijn der
verwachting gezien de al eerder behandelde Kaderbrief 2021-2024. Het
college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.
Korte weergave:

In twee termijnen geeft raadslid Smit een reactie op het concept
programma begroting 2021 & jaarstukken 2019 VRF en stelt een aantal
vragen. Burgemeester Hermans- Vloedbeld geeft toelichting en
beantwoordt de vragen.
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..

6.
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Besluit:
a. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019, de eerste
begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de overige bijlagen
van de Veiligheidsregio Fryslân.
b. Geen zienswijze ten aanzien van het jaarverslag 2019, de eerste
begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de overige bijlagen
van de Veiligheidsregio Fryslân in te dienen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
13.
Aanwijzen 2e
plaatsvervangend
voorzitter gemeenteraad

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

14.
Aanvulling op het
Reglement van Orde in
verband met Spoedwet
digitale besluitvorming

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

Bespreekstuk
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.
Besluit:
Tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aan te wijzen Mw.
M. Spanjer-Ramaker.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
Bespreekstuk
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.
Raadsleden Bos en Smit spreken in twee termijnen over het onderwerp.
Raadslid Bos vraagt om de zienswijze van de fracties m.b.t. digitaal
vergaderen. De fracties van Plaatselijk belang Terschelling, de PvdA, de
VVD geven een reactie.
Burgemeester Hermans- Vloedbeld geeft een toelichting op het agendapunt
en de vragen.
Besluit:
De aanvulling op het Reglement van Orde in verband met digitale
besluitvorming door de gemeenteraad van Terschelling vast te stellen.
Dhr. J.W. Smit (PBT) geeft een stemverklaring af; Hij gaat akkoord mits er terdege
gekeken wordt naar de inhoud van artikel 9 van het aanvullend reglement van Orde
vanwege digitaal vergaderen en bij voorkeur wordt aangepast conform de
oorspronkelijke tekst uit de spoedwet digitaal vergaderen.

Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
7.

Besluitenlijst raad

15.
Verlenging ontheffing
ingezetenschap
wethouders

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

16.
Ontwerp bestemmingsplan
voormalige Vossersschool
te West-Terschelling

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

8.

Hamerstuk
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.
Besluit:
De aan de wethouders verleende ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap voor wethouders m.i.v. 29 mei 2020 te verlengen met één
jaar.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

Hamerstuk
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.
Besluit:
In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan voormalige
Vossersschool West- Terschelling.
Het ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool WestTerschelling vrij te geven voor inspraak.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

Besluitenlijst raad
17.
Lidmaatschap WSGO
Werkgeversvereniging
Samenwerkende
Gemeentelijke
Organisaties

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

18.
Vaststelling
bestemmingsplan
Dorsvereniging
Terschelling

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

19.
Motie vreemd aan de orde
van de dag.

Hamerstuk
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.
Besluit:
In te stemmen met de volgende zienswijze:
De gemeenteraad van Terschelling gaat akkoord met het lidmaatschap van
de FUMO bij de WSGO
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

Hamerstuk
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.
Besluit:
Het bestemmingsplan ‘Dorsvereniging Terschelling’ te Formerum
ongewijzigd vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
De fractie van de VVD en de PvdA dienen een motie in over de
economische, sociale en financiële impact van de Coronacrisis op
Terschelling (bijlage 1)
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de
geluids- en beeldfragmenten.

Fractievoorzitter Ruige (VVD) licht de motie van VVD en PvdA toe
In 2 termijnen wordt er door de raadsleden over de motie gesproken.
Wethouder Hoekstra- Sikkema en burgemeester Hermans- Vloedbeld
geven antwoord en toelichting op de vragen van de raadsleden.
Besluit:
De motie wordt raads-breed gesteund en met algemene stemmen (ook
door de fracties PB, CDA en Samen Terschelling) aanvaard.

9.
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20.
Motie vreemd aan de orde
van de dag.

Er wordt een raadsbrede motie ingediend over de vervoerscapaciteit van de
veerdienst.(bijlage 2)
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de
geluids- en beeldfragmenten.

Fractievoorzitter Bos (ST) licht de raadsbrede motie namens de raad toe.
In één termijn wordt er door de raadsleden Werner, Bos en Smit over
gesproken. Wethouder Hoekstra en burgemeester Hermans- Vloedbeld
geven een toelichting en beantwoorden de vragen van raadsleden.
Besluit:
De motie wordt raads-breed gesteund en met algemene stemmen
aanvaard.
De vergadering wordt om 23:34 uur gesloten.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op woensdag 1 juli 2020

,voorzitter

10.

,griffier

