Agenda
De voorzitter van de raadscommissie van de gemeente Terschelling roept de
leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 7 mei 2013, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
Het college wordt uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1 Agendapunt:

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Agendapunt:

Vragenronde voor publiek
Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder
de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen
worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de
vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal
worden.
De vragenronde voor het publiek is vastgelegd in de
Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie
regelt. Deze verordening is te downloaden van
www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Korte inhoud:

Nadere informatie:

3 Agendapunt:
4 Agendapunt:
5 Agendapunt:
Korte inhoud:

Vervolg procedure:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

Vaststellen verslag raadscommissie 2 april 2013
a. Mededelingen uit samenwerking VAST
b. Overige mededelingen
Project tonnenloods
Onderzocht wordt of onze ambitie om in de Tonnenloods een
centrum voor natuur en cultuur te realiseren haalbaar is.
Hiervoor dienen diverse zaken op het gebied van
bouwen/planologie, inhoud nieuwe centrum, financiën,
organisatievorm, etc. te worden onderzocht. Hier zijn kosten aan
verbonden. Het college verzoekt de raad hiervoor een
voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen.
Naar de raadsvergadering van 28 mei 2013.
College
Portefeuillehouder Wethouder Spanjer
E. Zijlstra
E. Zijlstra

2

6 Agendapunt:
Korte inhoud:
Vervolg procedure:
Afzender:
Ambtenaar:
Nadere informatie:

7 Agendapunt:
Korte inhoud:

Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht 2013
In het jaarprogramma wordt aangegeven welke activiteiten op
het vlak van handhaving in 2013 worden uitgevoerd.
Naar de raadsvergadering van 28 mei 2013.
College
Portefeuillehouder Wethouder De Jong
E. Petersen
E. Petersen
Rondvraag voor raadsleden
De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over
een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de
Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie
regelt. Deze verordening is te downloaden van
www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Terschelling, 25 april 2013,

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

