Agenda

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de
raad op tot het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 26 maart 2013, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.

1 Agendapunt:

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Agendapunt:

Vaststellen notulen vergadering raad 5 en 26 februari 2013

3 Agendapunt:

Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige
mededelingen en lijst ingekomen stukken
(Gemeenteblad nummer 2013 / 11)

Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur
van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen
doen naar aanleiding van vergaderingen van dit
samenwerkingsverband.
Overige mededelingen van het college.
Er zijn stukken ingekomen in de categorieën
 A (voorstel: voor kennisgeving aannemen,
 B. (in handen stellen van het college te afdoening) en
 C (betrekken bij een raadsvoorstel.
Besluiten de lijst ingekomen stukken op de voorgestelde wijze
af te doen.
Presidium
Portefeuillehouder
A.J. Tocila-Meijer
A.J. Tocila-Meijer
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Bespreekstukken
4 Agendapunt:

Verzoek verplaatsing kampeerareaal
(Gemeenteblad nummer 2013 / 12 )

Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

5 Agendapunt:

Aan de gemeenteraad is een brief gestuurd met daarin het
verzoek medewerking te verlenen om het kampeerareaal van
kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te verplaatsen naar het
terrein in aansluiting op vakantiepark Haantjes (Formerum Noord).
De gemeenteraad heeft het college verzocht om een
raadsvoorstel.
Geen medewerking verlenen aan verplaatsing kampeerareaal
kampeerterrein Willemsplak.
College
Portefeuillehouder Wethouder Spanjer
J. Hellevoort
J. Hellevoort
Benoemen plaatsvervangend lid Eilander Raad
(Gemeenteblad nummer 2013 / 13)

Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

Door het vertrek uit de raad van de heer Van der Wielen moet de
raad een nieuw plaatsvervangend lid in de Eilander Raad
benoemen. CDA draagt de heer Lodder voor.
De heer Lodder benoemen als plaatsvervangend lid Eilander
Raad
Presidium
Portefeuillehouder Burgemeester Visser
A.J. Tocila-Meijer
A.J. Tocila-Meijer

Hamerstukken
6 Agendapunt:

Herziene begroting 2013 SoZaWe
(Gemeenteblad nummer 2013 / 14)

Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

De Dienst SZW heeft een herziene begroting 2013 vastgesteld
en aan de gemeenteraden aangeboden. Gemeenten kunnen
hun gevoelens kenbaar maken.
Instemmen met de herziene begroting 2013 van de Dienst SZW
Noardwest Fryslân.
College
Portefeuillehouder Wethouder De Jong
B. Veld-Wiersma
B. Veld-Wiersma

Terschelling, 13 maart 2013,

Mr. J.M. Visser,
voorzitter
De gemeentebladen en conceptbesluiten staan op www.terschelling.nl.
De stukken liggen voor het publiek ter inzage in de inforuimte.
De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer.

Verslag
Verslag op hoofdlijnen van de extra openbare raadsvergadering van de
gemeente Terschelling van 5 februari 2013 in het gemeentehuis te WestTerschelling om 19.30 uur.
Aanwezig:
Dhr. M. Schellenberg, mevr. C. Oosterbaan, dhr. W.H.M. van Deelen, mevr. M.
Spanjer (fractie PvdA)
Mevr. A.F. Geveke, mevr. R. Cupido-Pootjes (fractie VVD)
Dhr. A. Doeksen, dhr. A.C. Schweigmann, dhr. G. Bos (fractie PBT)
Dhr. A.J. Romar (fractie CDA)
Burgemeester dhr. mr. J.M. Visser, voorzitter
Mevr. A. Spanjer-Rodenburg, griffier
Mevr. R. Haringa, notulist
Wethouder dhr. J.G. Spanjer
Afwezig m.k.g.: Wethouder dhr. T. D. de Jong
Aanwezig op de publieke tribune ca. 25 personen
1.

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

De Voorzitter opent de vergadering. Wethouder De Jong is vanavond afwezig. De
agenda wordt conform vastgesteld.
2.

Onderzoek geloofsbrieven benoemd raadslid J. Lodder

De Voorzitter stelt de commissie van onderzoek geloofsbrieven samen.
Deze bestaat uit de raadsleden Van Deelen (PvdA), Cupido (VVD) en Bos (PBT) .
Ze onderzoeken de geloofsbrieven van de heer Lodder.
Raadslid Bos (PBT) doet namens de commissie verslag van de bevindingen en
rapporteert dat de bescheiden van de heer Lodder zijn onderzocht. Deze zijn in
orde bevonden. De commissie adviseert zijn toelating als lid van de raad van de
gemeente Terschelling.
3.

Installatie raadslid J. Lodder

De Voorzitter leest de tekst van de eed voor. De heer Lodder legt de eed af.
De heer Lodder is hiermee geïnstalleerd als lid van de raad van de gemeente
Terschelling.
De Voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2013.
Mevrouw A. Spanjer-Rodenburg
Griffier

De heer mr. J.M. Visser
Voorzitter

Verslag
Verslag op hoofdlijnen van de openbare raadsvergadering van de gemeente
Terschelling van 26 februari 2013 in het gemeentehuis te West-Terschelling om
19.30 uur.
Aanwezig:
Dhr. M. Schellenberg, mevr. C. Oosterbaan, mevr. M. Spanjer (fractie PvdA)
Mevr. A.F. Geveke, mevr. R. Cupido-Pootjes (fractie VVD)
Dhr. A. Doeksen, dhr. A.C. Schweigmann (fractie PBT)
Dhr. A.J. Romar, dhr. J.P. Lodder (fractie CDA)
Burgemeester dhr. mr. J.M. Visser, voorzitter
Mevr. A. Spanjer-Rodenburg, griffier
Mevr. R. Haringa, notulist
Wethouder dhr. T. D. de Jong
Wethouder dhr. J.G. Spanjer
Afwezig m.k.g.: dhr. W.H.M. van Deelen (PvdA) en dhr. G. Bos (PBT)
Aanwezig op de publieke tribune ca. 15 personen
1.

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

De Voorzitter opent de vergadering en meldt dat raadsleden Van Deelen en Bos
vanavond afwezig zijn. De agenda wordt conform vastgesteld.
2.

Vaststellen notulen vergadering raad 29 januari 2013

De notulen worden conform vastgesteld.
3.

Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen
en lijst ingekomen stukken.

Burgemeester Visser: De gemeente Texel evalueert de samenwerking met de
andere Waddeneilanden. De evaluatie staat volgende week woensdag op de
agenda van de raadscommissie van Texel.
Wethouder Spanjer: De Raad van State heeft de voorlopige voorziening op het
Bestemmingsplan West-Terschelling eraf gehaald. Het Bestemmingsplan WestTerschelling is hiermee van kracht. Nog niet onherroepelijk, er liggen nog een
aantal bezwaren waarover een uitspraak gedaan moet worden.
S.O.S. is ontvankelijk verklaard in het bezwaar tegen de recreatiewoning West
aan Zee 138, maar het bezwaar dat is ingediend is ongegrond verklaard.
Op de vergunning van J. Kelder voor een recreatiewoning in West aan Zee, is
bezwaar aangetekend. Dat bezwaar is verworpen en ongegrond verklaard.
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Er volgt inspraak op de lijst ingekomen stukken.
Raadslid Romar (CDA): Stukken B1 Ruijg Beheer BV en B2 nieuwbouwplannen
Zeelen fietsverhuur: Hij verwacht dat deze onderwerpen bij de raad terug zullen
komen. Hij kan zich voorstellen dat het college hier niet alleen over wil beslissen
en hij voorziet een bestemmingsplanwijziging.
Hoe concreet zijn de plannen? Is de brief van Ruijg ter voorbereiding op iets?
Raadslid Geveke (VVD): Stuk A1, terrasoverkapping Groene Weide. Ze hoopt dat
de ondernemer ermee vooruit kan en in vertrouwen tegemoet kan zien naar het
bestemmingsplan Hoorn dat binnenkort besproken zal worden.
Stukken B1 Ruijg Beheer BV en B2 nieuwbouwplannen Zeelen fietsverhuur: De
brieven zijn gericht aan de raad en volgens voorstel ter afdoening aan het college.
Kan het college aangeven hoe de brieven worden afgedaan?
Het college
Wethouder Spanjer: Zeelen fietsverhuur. Het Bestemmingsplan West-Terschelling
is vastgesteld en van kracht m.u.v. de onderdelen waar nog een bezwaar op ligt.
Wanneer de bezwaren zijn afgewikkeld en er uitspraak is gedaan gaan we met het
bestemmingplan aan het werk. Dat betekent dat het bestemmingsplan leidend is
en dat we niet 24 uur na het vaststellen van het plan het eerste postzegelplan
gaan bedenken. Hij vraagt of de raad dat ook wil uitdragen. We wachten op de
uitspraak van de Raad van State. De raad heeft een besluit genomen over de
kelder onder het perceel. Het college is op voorhand niet zover om een
postzegelplan te maken waarin de kelder terugkomt.
Ruijg Beheer. We zijn ongeveer twee jaar in gesprek met de COOP. De nieuwe
exploitant heeft aangegeven dat hij niet direct de behoefte heeft om uit het
centrum te gaan. Het college wil wel de ruimte geven om uit het dorp te gaan, een
mogelijke optie is het pand van Ruijg. Maar het is aan de ondernemer om een
keuze te maken en daarna aan de raad om een bestemming toe te voegen of een
bestemmingswijziging mogelijk te maken. Alle opties zijn open, het is aan de
COOP hier een beslissing in te nemen.
De Voorzitter concludeert: De ingekomen stukken worden afgedaan zoals
voorgesteld.
Bespreekstukken
4.

Benoeming leden en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en
Hiem

Raadsleden
Raadslid Romar (CDA) heeft in het verleden gepleit voor een commissie met
plaatselijke deskundigen. Dat is niet opgepikt en dat gaat nu niet door.
De recreatiewoning West aan Zee 138 is getoetst aan de Welstandsnota en Hûs
en Hiem heeft hierover advies gegeven. Het college heeft waarschijnlijk een ander
advies genomen, de woning past helemaal niet binnen de Welstandsnota. Hij
vraagt zich af waarom we dan een commissie hebben? Het is in dit voorbeeld niet
goed gegaan.
Raadslid Doeksen (PBT) heeft ook altijd gepleit voor bemensing vanuit het eiland.
Hij mist vaak het belang en het landschapsaspect dat niet meegenomen wordt in
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de commissie welstand. Hij is voor bemensing van het eiland en is blij dat ook de
CDA-fractie hierop terugkomt. Hij overweegt een amendement. Met eigen inbreng
kunnen we veel geld besparen. Ook het college kan hierin meewerken.
Er is een nieuwe Welstandsnota toegezegd voor dit jaar. Nu kunnen we er iets
aan doen, we benoemen een commissie met deskundige mensen. Hij mist echter
deskundigheid over landschapsontwikkeling bij de leden van de commissie.
Het college
Wethouder De Jong: Het voorstel van raadslid Doeksen vraagt veel tijd van het
college.
Er is beweging te zien in de welstandsadvisering. Het invoeren van de kanbepaling komt binnenkort aan de orde. Welstandsadvisering wordt daarbij
verminderd en er komt meer mandaat voor degene die de aanvraag in
behandeling neemt. Binnen niet al te lange tijd kan de raad beslissen of ze dit
aannemen. Hûs en Hiem kijkt naar een uniforme regeling.
West aan Zee 138. Het college heeft bij deze aanvraag gebruik gemaakt van de
hardheidsclausule en heeft het oordeel aan de raad gelaten. De raad heeft in
meerderheid besloten dat hier afgeweken moest worden van de welstandscriteria.
Daarop is beroep bij bestuursrechter aangetekend. Dit voorbeeld maakt duidelijk
hoe lastig welstandsadvisering is.
Het belang van het landschap en de kwaliteit hoort door de gemeenteraad
vastgelegd te zijn in de Welstandsnota. Een nieuwe Welstandsnota vraagt veel
voorbereiding. Het gaat om de criteria in de nota. Die discussie krijgen we nog.
Het college werkt nu aan de voorbereidingen van een gemeentelijke
monumentenlijst. Dat vraagt ook inzet, er moeten keuzes worden gemaakt.
Hij raadt de raad af welstandsadvisering weg te halen bij Hûs en Hiem. Bij de kanbepaling wordt een oordeel van de gemeenteraad gevraagd. Voor het overige
bestaat altijd de mogelijkheid dat de hardheidsclausule gebruikt kan worden
Raadsleden in 2e termijn
Raadslid Geveke (VVD): In januari 2012 is ook gesproken over de
Welstandscommissie. De VVD-fractie is tegen het benoemen van lokale
kandidaten, die zitten te dicht op het vuur. We hebben de Welstandsnota om
invloed uit te oefenen.
Raadslid Doeksen (PBT): De gemeentelijke lijst van gebouwen die we
samenstellen heeft niets met Hûs en Hiem te maken.
De kosten voor de welstand vallen hem zwaar tegen.
Het college in 2e termijn
Wethouder De Jong: Op het moment dat we hier in huis toetsen zijn er ook kosten
aan verbonden. Een deel van de kosten voor welstand is verwerkt in de leges.
Het inzetten van mensen en middelen als het gaat om dergelijke nota’s vraagt de
nodige inspanning. We moeten prioriteiten aanbrengen.
Raadslid Doeksen (PBT) begrijpt de wethouder niet. We kunnen de samenstelling
van de lijst van beeldbepalende gebouwen beter in eigen beheer doen.
Wethouder Spanjer: We zijn bezig met de Nota van uitgangspunten gemeentelijke
monumenten en komen op korte termijn met een voorstel. Vervolgens zoeken we
mensen die het werk moeten doen en kijken we naar een budget.
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Raadslid Doeksen (PBT) adviseert gebruik te maken van deskundigheid binnen
verenigingen. Het hoeven geen ambtenaren te zijn.
De Voorzitter constateert: Besluit conform voorstel.
5.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
Hamerstukken
6.

Verordening alleenrecht werkvoorzieningsschap NV Empatec 20132017

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
7.

1ste Begrotingswijziging 2013 Fryslân West

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
8.

Vaststellen gewijzigde controleverordening artikel 213 Gemeentewet

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
De Voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2013.

De Griffier

De Voorzitter

Gemeenteblad
Onderwerp:
Jaar/Nummer:
In behandeling bij:

Ingekomen stukken
2013 / 11
Griffie / A.J. Tocila-Meijer

Voorstel
De stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen.
Het stuk onder B in handen stellen van het college ter afdoening.
De stukken onder C (laten) betrekken bij een raadsvoorstel.

Samenvatting
Er zijn brieven en andere stukken aan de raad ingekomen in de categorieën A, B
en C.

Toelichting
De volgende stukken zijn ingekomen:
A.
1. Brief van De Friese Meren van 11 februari 2013. Onderwerp: Aquaduct A6
Lemmer – Joure. Verzoek: ondersteuning van de motie.
2. Brief van B&W aan de heer en mevrouw Jongsma van 14 februari 2013.
Onderwerp: besluit op klacht.
3. Nota van antwoord ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Polder van 6
februari 2013.
4. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 28
januari 2013. Onderwerp: Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur.
5. Brief van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18
februari 2013. Onderwerp: Rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht
kinderopvang”.
6. Brief van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak van 22 februari
2013. Onderwerp: Bestemmingsplan West-Terschelling 2012. Verzoek om
voorlopige voorziening.
7. E-mail van mevrouw N. de Jong van FSU van 28 februari 2013.
Onderwerp: Artikel praktijksituatie en opinieartikel.
8. E-mail van gemeente Goirle van 4 maart 2013. Onderwerp: Motie “Het
voornemen van het kabinet tot het vormen van 100.000 + gemeenten”.
9. E-mail van de heer S. van Golberdinge van Detailhandel Nederland van 4
maart 2013. Onderwerp: Uw kiezers, onze klanten: nationale parkeertest
2013.
10. Brief van gemeente Harlingen van 19 februari 2013. Onderwerp:
ontvangstbevestiging brief met het onderwerp Scheepssloperij.
11. E-mail van de heer Lahuis van 25 februari 2013. Onderwerp: Nota NoordNederland 2013 – 2026.
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B.
1. Brief van Bouwend Friesland de vereniging van bouw- en infrabedrijven
van 9 januari 2013. Onderwerp: verzoek lokale aannemers een kans te
geven een offerte uit te brengen op gemeentelijke opdrachten.
2. Brief van SEM (Schylger Energie Maatschappij) van 11 februari 2013.
Onderwerp: reactie SEM bestuur op uitspraak nota van antwoord
bestemmingsplan Buitengebied polder van 6 februari 2013.
3. E-mail van Cindy Hoefnagels van 19 februari 2013. Onderwerp:
Voorstellen belangstellende / aspirant koper Manege Terschelling.
4. Brief aan het college van B&W van Rotshuizen Geense Advocaten van 12
februari 2013. Onderwerp: Pals / gemeente Terschelling.
5. E-mail van mevrouw C. Hoefnagels van 28 februari 2013. Onderwerp:
Voorstellen belanghebbende / aspirant koper Manege Terschelling.
C.
Geen.

Ter inzage liggende stukken
Map met ingekomen stukken.

Datum behandeling in presidium
Terschelling, 11 maart 2013.
Het presidium van de raad van de gemeente Terschelling,
A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier

J.M. Visser,
voorzitter

Raadsbesluit
Onderwerp:
Jaar/nummer:

Ingekomen stukken
2013 / 11

De raad van de gemeente Terschelling:
Gelezen
- De ingekomen stukken.
- Het voorstel ter afdoening van deze stukken.
Besluit
De stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen.
Het stuk onder B in handen stellen van het college ter afdoening.
Het stuk onder C laten betrekken bij een raadsvoorstel.

Terschelling, 26 maart 2013.
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier.

mr. J.M. Visser,
voorzitter.

Gemeenteblad
Onderwerp:
Jaar/nummer:
In behandeling bij:

Verzoek om medewerking aan verplaatsing kampeerareaal kampeerterrein Willemsplak
2013 / 12
Team Beleid & regie / Joost Hellevoort

Voorstel
Geen medewerking verlenen aan het verzoek om kampeerareaal van het
kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te verplaatsen naar een terrein in aansluiting
op vakantiepark Haantjes aan de Koksbosweg (Formerum – Noord). De heer B.
Haantjes hiervan op de hoogte stellen.

Toelichting
Op 25 juni 2012 is van de heer B. Haantjes een brief ontvangen met het verzoek
medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het kampeerareaal van
kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) naar een terrein in aansluiting op
vakantiepark Haantjes (Formerum – Noord).
De brief is gericht aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 17 augustus
2012 heeft de besloten het college te vragen naar aanleiding van de brief een
raadsvoorstel op te stellen. Met dit gemeenteblad is hieraan uitvoering gegeven.
Op 29 mei 2012 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Formerum –
Noord vastgesteld. Hierin is het vakantiepark Haantjes aan de Koksbosweg 4
bestemd als recreatiewoningenterrein. De regels in het bestemmingsplan sluiten
uitbreiding van terreinen met deze bestemming uit. Het college ziet geen reden om
van deze regels, die zeer recent door de gemeenteraad zijn vastgesteld, af te
wijken. Voorgesteld wordt om geen medewerking te verlenen aan het verzoek om
het vakantiepark aan de Koksbosweg uit te breiden.

Historie
Uitbreiding van vakantiepark Haantjes is al geruime tijd punt van discussie. Met de
vaststelling van het bestemmingsplan Formerum – Noord is wat betreft het college
hieraan een einde gekomen. Met de vaststelling van de bestemmingsplannen voor
de dorpen en verblijfsrecreatiegebieden op 29 mei 2012, en binnenkort de
vaststelling van de bestemmingsplannen Buitengebied Polder en Hoorn & De
Duunt, is duidelijk onder welke voorwaarden een kampeerterrein kan uitbreiden.
Uitbreiding van vakantiepark Haantjes is daarbij niet aan de orde.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Door de heer B. Haantjes is in een beroepschrift aan de Raad van State bezwaar
gemaakt tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Formerum – Noord. Het
bezwaar ziet onder andere op het uitsluiten van uitbreidingsmogelijkheden voor
vakantiepark Haantjes. Op 21 maart 2013 staat er over deze zaak een hoorzitting
op de agenda bij de Raad van State. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad
van State kan het standpunt, om geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding
van vakantiepark Haantjes, in heroverweging moeten worden genomen.
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Financiële/personele/organisatorische gevolgen
nvt

Communicatie/interactiviteit
Het gemeenteblad, en een uitnodiging om de commissievergadering bij te wonen,
is toegestuurd aan de heer B. Haantjes.

Advies van de raadscommissie
De leden van de raadscommissie hebben op maart 2013 ingestemd met het
raadsvoorstel.

Ter inzage liggende stukken
-

Kopie brief van dhr. B. Haantjes d.d. 25 juni 2012;
Kopie regels en verbeelding bestemmingsplan Formerum – Noord;

Terschelling, 12 maart 2013.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
R. Vogelzang,
secretaris a.i.

mr. J.M. Visser,
burgemeester

Raadsbesluit
Onderwerp:
Jaar/Nummer:
In behandeling bij:

Aanvraag tot wijziging bestemmingsplan Formerum - Noord
2013 / 12
Team Beleid & Regie / Joost Hellevoort

De raad van de gemeente Terschelling
Gezien het raadsvoorstel van het college d.d. 12 maart 2013,
Besluit:
De aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan Formerum - Noord te
weigeren. De weigering houdt in dat geen medewerking wordt verleend aan het
verzoek van B. Haantjes van 25 juni 2012 om kampeerareaal van het
kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te verplaatsen naar een terrein in aansluiting
op vakantiepark Haantjes aan de Koksbosweg (Formerum – Noord).
Terschelling, 26 maart 2013.
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier

mr. J.M. Visser,
burgemeester

Gemeenteblad
Onderwerp:
Jaar/Nummer:
In behandeling bij:

Benoemen vertegenwoordiger in Eilander Raad
2013 / 13
Sector griffie / A.J. Tocila-Meijer

Voorstel
Wij stellen u voor, op voordracht van de CDA-fractie, te benoemen tot
plaatsvervangend lid van de Eilander raad: de heer J. Lodder.

Samenvatting
Sinds 2009 functioneert de gemeenschappelijke regeling VAST, waarin de Friese
Waddeneilandgemeenten samenwerken. Het algemeen bestuur wordt gevormd
door de Eilander raad, een samenwerkingsraad waarin de gemeenteraden van de
eilanden participeren. De gemeenteraad van Terschelling beschikt over vier zetels
in de Eilander raad: elke fractie bezet er één.
Als gevolg van wisseling in de CDA-fractie moet een nieuw lid benoemd worden in
de functie van ‘plaatsvervangend vertegenwoordiger Eilander raad’.

Datum behandeling in presidium
Terschelling, 11 maart 2012.
Het presidium van de gemeente Terschelling,
A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier

mr. J.M. Visser,
burgemeester
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De raad van de gemeente Terschelling:
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 11 maart 2013
Besluit
Als plaatsvervangend vertegenwoorder van de gemeenteraad van Terschelling in
de eilander raad VAST aan te wijzen:
De heer J. Lodder.
Terschelling, 26 maart 2013.
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier.

mr. J.M. Visser,
voorzitter.
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Beleid en Regie / Samenlevingszaken / Betty Veld-Wiersma

Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de herziene begroting 2013 van de Dienst
SZW Noardwest Fryslân.

Samenvatting
Op 26 juni 2012 heeft uw raad ingestemd met de oorspronkelijke begroting 2013
van de Dienst SZW. Inmiddels heeft het Rijk Wmo-budgetten gewijzigd en heeft
de Dienst besloten ten aanzien de aantallen Wmo-cliënten de 0-lijn te hanteren.
Op grond daarvan zijn uitgavenramingen naar beneden worden bijgesteld. De
Dienst biedt gemeenten een herziene begroting 2013 aan. Gemeenteraden
kunnen hun gevoelens over de herziene begroting kenbaar maken.

Toelichting
Programma participatie
De verwachting is dat er per ultimo 2012 participatiegelden kunnen worden
gereserveerd. Daardoor kan de Dienst in 2013 meer cliënten laten participeren en
uit de bijstand begeleiden. Het totaal te besteden bedrag voor participatie in 2013
is echter lager dan in 2012, omdat het Rijksbudget is verlaagd.
De gemeente Terschelling heeft een overschot op het participatiebudget. Zoals
gebruikelijk worden de overschotten bij individuele gemeenten ingezet in andere
gemeenten van de Dienst, dit om zo veel mogelijk het afrekenen met het Rijk te
voorkomen. Het saldo op dit programma is altijd € 0,00, omdat ofwel de maximale
rijksbijdrage wordt besteed, ofwel het overschot daarop wordt besteed in de
andere gemeente. Over het project werken naar vermogen, de geïntegreerde
samenwerking met het UWV-werkbedrijf en het werkvoorzieningsschap Empatec
is uw raad recent geïnformeerd. De deelname aan het project houdt geen
meerkosten in voor de Dienst.
Programma Inkomen
De werkloosheid in regio Noordwest is door de slechte economische situatie sterk
gestegen. Voor 2013 wordt nog geen economisch herstel verwacht. Nieuwe
werklozen zullen in eerste instantie een beroep doen op de WW, maar een deel
zal zich uiteindelijk melden bij de Dienst voor inkomensondersteuning. De
verwachting is dat het beroep op de uitkering met 5% zal groeien. Geraamd is dat
het tekort op dit onderdeel oploopt naar € 1,6 miljoen. In de herziene begroting is
een incidentele aanvullende uitkering (IAU) opgenomen van € 1,53 miljoen voor
het realisatiejaar 2011. Er is nog geen harde toezegging van het Rijk dat dat
bedrag daadwerkelijk zal worden ontvangen.
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Programma minimabeleid
De kosten van het minimabeleid op basis van het basispakket zijn opgenomen in
het overzicht voor Terschelling. In bijlage J zijn vervolgens de meerkosten
weergegeven van het pluspakket waarvoor de gemeenteraad van Terschelling
heeft gekozen. Voor Meedoen met de Samenleving heeft de raad van Terschelling
besloten tot een gezinsbijdrage van € 250,- en een bijdrage per kind van € 100,-;
voor de Langdurigheidstoeslag geldt een inkomensnorm van 107% WML.
Programma Wmo.
De Dienst verwacht de komende jaren een stijging van het cliëntenbestand.
Enerzijds door de nieuwe taken in het kader van de transitie AWBZ, anderzijds in
verband met de demografische ontwikkelingen. De Dienst wil echter
vraaggerichter gaan werken en de eigen kracht van de burger centraal te stellen.
Mogelijk dat daardoor het beroep op gemeentelijke voorzieningen gaat afnemen.
Voor 2013 gaat de Dienst vooralsnog uit van de 0-lijn. De Dienst heeft op verzoek
van enkele gemeenten de aantallen cliënten naar beneden bijgesteld, omdat in de
jaarrekeningen vaak een (forse) positieve afrekening plaats vond. De betrokken
ramingen legden echter een onnodig hoog beslag op de begrotingsruimte van die
gemeenten. Die bijstelling naar beneden kan een zeker risico betekenen, omdat
deze aantallen in werkelijkheid hoger kunnen uitvallen.

Historie
In juni 2012 is de oorspronkelijke begroting 2013 van de Dienst SZW behandeld.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Gemeenten dienen op korte termijn hun gevoelens kenbaar te maken.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Onderstaand overzicht geeft de uitgaven weer van de verschillende programma’s,
zoals opgenomen in de herziene begroting 2013. Per saldo daalt de geraamde
bijdrage 2013 voor Terschelling naar € 487.743,-. In de gemeentebegroting 2013
is voor de Dienst een bijdrage opgenomen van € 498.908,-. Dat levert een
financiële ruimte op van € 11.165,-. Deze ruimte zou kunnen worden toegevoegd
aan structureel onvoorzien 2013. Gelet op de in paragraaf 2.7 genoemde risico’s
is dat niet in het voorstel opgenomen.
Oorspronkelijke
begroting 2013
Gemeentelijke bijdrage incl. tekort
inkomen
Participatieprogramma
Programma Inkomen
Minimaregelingen
Programma Wmo
Apparaatkosten

€ 490.032

Herziene
Begroting
2013
€ 487.743

2.352
(negatief)
21.856
22.407
245.651
200.118

14.639
(batig)
23.642
20.326
241.716
204.541

Communicatie/interactiviteit
De Dienst SZW wordt geïnformeerd over de uitkomst van de beraadslaging van de
raad.
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Ter inzage liggende stukken




Brief Dienst SZW met betrekking tot de concept herziene begroting d.d. 16
november 2012.
Concept herziene begroting 2013 Dienst SZW.
Ambtelijk advies d.d. 25 februari 2013.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 5 maart 2013.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
R. Vogelzang,
secretaris a.i.

mr. J.M. Visser,
burgemeester
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De raad van de gemeente Terschelling:
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
5 maart 2013;
gelezen de brief van de Dienst SZW Noardwest Fryslân betreffende de concept
herziene begroting 2013 van 16 november 2013;
Besluit:
In te stemmen met de herziene begroting 2013 van de Dienst SZW.
Terschelling, 26 maart 2013
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier

mr. J.M. Visser,
voorzitter

