Agenda Raad
De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot
het houden van een digitale openbare vergadering op:
Woensdag 1 juli 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 27 mei 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, Havenfront en Tonnenloods
Ter kennisname
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5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2020/34 )
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.

Bespreekstukken
6.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

7.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Jaarrekening 2019 (Gemeenteblad nummer 2020/ 35 )
De Gemeentewet draagt het college op jaarlijks
verantwoording af te leggen over het in het voorafgaande
kalenderjaar gevoerde bestuur en financieel beheer. In de
jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de
realisering van de beleidsvoornemens, zoals die in de
programmabegroting 2019, tussentijdse rapportages en
andere raadsbesluiten zijn opgenomen.
Het jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de
werkelijke cijfers 2019 ten opzichte van de begroting 2019
(na wijzigingen) waarmee de over 2019 sluiten met een
positief resultaat van € 267.000.
Vaststellen van de jaarstukken over 2019
Besluit
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Hermans- Vloedbeld

Rekenkamerrapport Samenwerkingsverbanden in het
waddengebied (Gemeenteblad nummer 2020/ 36 )
Eind 2018 hebben raadsleden aangeven dat behoefte is aan
inzicht hoe de internationale en nationale samenwerking is
georganiseerd en hoe gemeenteraden, colleges en de
ambtelijke organisaties daarbij betrokken zijn.
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft studenten
van de NHL Stenden Thorbecke Academie gevraagd om dit
onderzoek uit te voeren. Op basis van het dossieronderzoek
en de interviews is een Nota van bevindingen opgesteld en
een overzicht van de organisaties.
Het eindrapport bestaat uit de conclusies en aanbevelingen
van de rekenkamercommissie met de bestuurlijke reactie
van de colleges
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op basis
van de bevindingen en conclusies van het onderzoek over te
nemen.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Griffie
Hermans- Vloedbeld
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8.

Agendapunt:
Doel:

Voorstel:

Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Conceptbegroting FUMO 2021 (Gemeenteblad nummer 2020/ 37 )
De FUMO heeft een conceptbegroting voor 2021
voorgelegd met het verzoek om een
zienswijze. Het college besluit de conceptbegroting voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Kennis te nemen van de voorliggende stukken en een
zienswijze in te dienen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende
zienswijze
a. De gemeenteraad dringt er op aan dat de FUMO de
begroting 2021 terugbrengt op het niveau van de
begroting van 2020. Nu alle gemeenten moeten
bezuinigen op hun uitgaven, geeft het geen pas, dat
een gemeenschappelijke regeling een uitdijende
begroting laat zien.
b. De gemeenteraad kan niet instemmen met het opnieuw
stijgen van de tarieven. Het tarief voor een basistaak
stijgt met 2,1% tot ruim € 104. Ook de tarieven voor de
plustaken stijgt tot gemiddeld ruim boven de € 100. De
gemeente Terschelling kent een behoorlijk groot pakket
aan plusuren, Terschelling krijgt daarmee
verhoudingsgewijs (al jaren) zeer veel kosten
doorberekend die naar hun aard niet samenhangen met
de plustaken, maar met de problematiek in de opbouw
en ontwikkeling van de organisatie van basistaken.
De gemeenteraad kan zich vanwege de toename van
het uurtarief tot ruim boven € 100 per uur niet verenigen
met de deelnemersbijdrage van Terschelling aan de
begroting.
Besluit
College
Portefeuillehouder Wethouder Haringa
Team Publiek

Hamerstukken
9.

Agendapunt:

Jaarverslag 2019 IBT en Archiefbeheer (Gemeenteblad nummer
20200/ 38 )

Doel:

Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

Het college legt elk jaar verantwoording af aan de
gemeenteraad en de provincie over de uitvoering van de
Archiefwet 1995.
Kennis te nemen van het Jaarverslag IBT en
Archiefbeheer.
Besluit
College
Portefeuillehouder Burgemeester J.H.M.
Team Staf
Hermans- Vloedbeld
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10. Agendapunt:
Voorstel:
Actie:
Afzender:
Nadere informatie:

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

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie afschaffing verhuurdersheffing
Besluit
Fracties PvdA, Plaatselijk Belang Terschelling, CDA, Samen
Terschelling.
Griffie

Motie vreemd aan de orde van de dag
Raadsbrede motie Geboortezorg
Besluit
Fracties PvdA, VVD, Plaatselijk Belang Terschelling, CDA,
Samen Terschelling.
Griffie

Terschelling, 19 juni 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.

