Verslag
Verslag op hoofdlijnen van de openbare raadsvergadering van de gemeente
Terschelling van 25 juni 2013 in het gemeentehuis te West-Terschelling 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. J.H. Bats, 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.: Raadslid J.P. Lodder (fractie CDA)
Aanwezig op de publieke tribune ca. 25 personen

1.

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

De Voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat raadslid Lodder vanavond
afwezig is.
Hij is blij dat hij vanavond voorzitter van de raad van Terschelling mag zijn en dat
hij tijdelijk burgemeester van Terschelling mag zijn. Het geeft iets van een gevoel
van trots. Hij ziet veel enthousiasme en bedrijvigheid van iedereen om zich heen
en noemt het bijzondere karakter van Terschelling.
Hij wenst de heer Visser namens iedereen een zo snel mogelijk herstel en een
goede gezondheid toe.
Raadslid Schellenberg (PvdA) wil een raadsbrede motie vreemd aan de orde van
de dag indienen. Deze wordt als agendapunt 11 toegevoegd. De agenda wordt
aldus vastgesteld.
2.

Vaststellen notulen vergadering raad 28 mei 2013

Wethouder De Jong heeft een opmerking over blz. 3. Het betreft zijn antwoord op
de brief van de medezeggenschapsraad aan het college. Informatie op dat
moment liet aanzien dat de brief niet goed was geadresseerd. Hij vraagt of de zin
“hij heeft begrepen …op de hoogte te stellen” geschrapt kan worden uit de
notulen. De raadsleden stemmen hiermee in. Het verslag wordt met inachtneming
van de opmerking van de wethouder vastgesteld.
Wethouder De Jong vervolgt: De brief is aan de orde geweest in een gesprek met
de directeur van de school. Het college zal in overleg met de directie actie gaan
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ondernemen voor wat betreft het onderhoud van de school en zal duidelijkheid
geven over de kostenverdeling. Ook komt er een toekomstvisie t.a.v. het gebouw.
De medezeggenschapsraad wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.
3.

Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen
en lijst ingekomen stukken.

Er zijn geen mededelingen uit samenwerkingsverbanden of overige
mededelingen. Er volgt inspraak op de lijst ingekomen stukken.
Raadslid Doeksen (PBT): Stuk A10, onderzoek dienstverlening aan ondernemers.
De reorganisatie heeft blijkbaar effect gehad. We zijn gestegen in de enquête. Hij
complimenteert de organisatie en het college voor het bereikte resultaat.
Raadslid Romar (CDA): Stuk A4, informatie mantelzorg en kangoeroewoningen.
Hij bedankt de organisatie voor de uitwerking. Er zijn echter nog een aantal open
einden. Het moet wel een vervolg krijgen. Wellicht kampen de andere eilanden
met dezelfde problemen. Kan het in VAST worden opgepakt?
Wethouder De Jong in reactie: Het onderwerp heeft de aandacht. In dit stuk is
inzicht geboden in de complexiteit. Op het moment dat we beleidsregels invoeren
heeft de gemeenteraad inspraak.
De brief is duidelijk over de verwachtingen en over de aanpak. Het college wil het
aanpakken, maar het ontbreekt op het ogenblik aan capaciteit. Hij zal informeren
hoe het op de andere eilanden wordt ervaren.
Raadslid Geveke (VVD): Stuk A2, VNG stand van zaken decentralisatie. Ze roept
haar collega-raadsleden op tot het bijwonen van de informatiebijeenkomst op
woensdag 18 september in Leeuwarden.
Stuk A10, onderzoek dienstverlening aan ondernemers. Ze sluit zich aan bij het
compliment aan het gemeentehuis t.a.v. de dienstverlening.
In de brief staat: “Met de verbeterpunten kunnen we ons voordeel doen in het
opzetten van een klantencontactcentrum”. Ze is benieuwd naar de aanpak.
In de brief is sprake van twee rapporten. Deze zaten niet bij de ingekomen
stukken. Ze vraagt of deze kunnen worden opgenomen bij de ingekomen stukken
voor de raad van juli.
Wethouder Spanjer heeft de rapporten aandachtig bestudeerd. Er zijn een aantal
testen gedaan door anonieme telefoontjes, mails en brieven. Bij het aannemen
van de telefoon is gemeten of de vraag die werd gesteld duidelijk werd
doorgegeven aan de betreffende ambtenaar. Daar scoren we zwak op, dat kan
beter.
Raadslid Schellenberg (PvdA): Stuk A10, onderzoek dienstverlening aan
ondernemers. Ook van hem complimenten aan de organisatie.
Stuk A4, informatie mantelzorg en kangoeroewoningen. De keuze van het college
is helder. Volgend jaar komen er waarschijnlijk landelijke maatregelen. Hij roept
het college op, voordat het beleid eenduidig is vastgesteld, zo nodig gebruik te
maken van de hardheidsclausule.
De Voorzitter zal de complimenten overbrengen aan de organisatie. De
ingekomen stukken worden afgedaan volgens voorstel.
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Bespreekstukken
4.

Evaluatie strandrijden

Raadsleden
Raadslid Schellenberg (PvdA) gaat in op de openingswoorden van de voorzitter.
Hij spreekt namens de hele raad uit dat de samenwerking met hem tot nu toe naar
tevredenheid is verlopen. Hij is blij met de heer Bats als interim burgemeester en
heet hem welkom. Hij hoopt op een goede voortzetting.
Hij vervolgt: In de commissie zijn een aantal vragen gesteld, o.a. over de
Nieuwjaarsduik. Het college heeft aangegeven niet onsympathiek te staan t.a.v.
het strandrijden, maar wil eerst rust op het dossier. Het beleid voldoet niet aan de
wensen van iedereen, maar het is wel heel duidelijk. We zetten het beleid voort en
houden rust op het dossier, maar dat sluit niet uit dat er aanpassingen kunnen
komen.
Raadslid Cupido (VVD): Vorige week heeft ze op basis van argumenten
geprobeerd te discussiëren, maar er ligt een politiek besluit aan ten grondslag. Ze
legt zich neer bij wat er gaat gebeuren. Ze vindt dat de Terschellingers zich
buitengewoon verantwoordelijk gedragen aan het strand. We moeten streven naar
het behoud van het strandrijden en we moeten ervoor zorgen dat het niet verder
wordt beperkt.
Raadslid Doeksen (PBT) gaat in op de communicatie. In het gemeenteblad
worden de strandwerkgroep en de functie van de BOG en BOG-plus niet vermeld.
Dat is een tekortkoming. Voorlichting en overleg met alle partijen is beter.
PBT heeft zich altijd ingezet voor het behoud van het strandrijden. Hij heeft de
concessie tijdens bepaalde uren geaccepteerd en gerespecteerd. Service aan het
toerisme en behoud van het toerisme wegen zwaar. Rust en ruimte zijn een
product van het eiland. Dat door de maatregelen de vergunningverstrekking aan
niet eilanders is verminderd, is een gunstige bijkomstigheid.
Het voornemen om het strandrijden in oktober te verruimen, juicht hij toe.
Belangrijk is hoe het overleg met de provincie hierover verloopt en het mag geen
gevolgen hebben voor de Natuurbeschermingswet en het beheerplan Natura2000.
Hij is niet gelukkig met de verdubbeling van de leges van de vergunning.
Hij stemt in met het collegevoorstel.
Het college
Wethouder Spanjer is verheugd dat de parijen zich kunnen vinden in het voorstel.
Het college heeft het behoud van het strandrijden voor ogen, maar we moeten
rekening houden met het toerisme dat op het eiland is.
Er komt een voortoets om te kijken of we de beperking in ruimte in de kerstperiode
terug kunnen geven in de laatste twee weken van oktober.
De bevoegdheid van het strandrijden ligt de komende zes jaar bij gemeente. De
BOG en de BOG-plus komen in beeld op het moment dat Natura-2000 van
toepassing is.
Insteek is het behoud van het strandrijden. Hij hoopt de komende zes jaar op
dezelfde voet door te kunnen gaan.
De Voorzitter concludeert: De fracties PvdA, CDA en PBT stemmen in met het
voorstel. De VVD-fractie stemt tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.
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5.

Jaarrekening 2012

Raadsleden
Raadslid Romar (CDA) is blij dat de jaarrekening beter uitkomt dan op voorhand
was gedacht. Er zijn incidentele meevallers. Voorzichtigheid blijft belangrijk. Het
motto is om geen gekke dingen te doen.
De fractie gaat akkoord met de jaarrekening en de verrekening .
Raadslid Schweigmann (PBT) complimenteert het college met de jaarrekening.
Het nieuwe beleid werpt zijn vruchten af. Hij constateert minder personeelskosten
en minder gebruik van de algemene reserve dan begroot.
Het resultaat is iets te rooskleurig. Er zijn incidentele baten, verkoop van
overhoekjes, voorlopige meevaller gemeentefonds en een niet benut budget.
Hij maakt zich zorgen over de voorgenomen decentralisatie vanuit het rijk. Nieuwe
taken geven extra kosten.
Ambities zijn woningbouw in West, nieuwbouw van de campus en verplaatsing
van de musea. Daarnaast kunnen we eigenlijk nergens meer in investeren. We
moeten behoedzaam zijn m.b.t. de uitgaven.
Hij stelt voor de meevaller uit het gemeentefonds te oormerken en deze niet in de
algemene reserve op te nemen.
Raadslid Geveke (VVD): De jaarrekening kan worden vastgesteld. De actualiteit
heeft de discussie over de nota en de financiële staat al ingehaald. We kunnen
ons richten op de kaderorde die in juli aan de orde is.
In de commissievergadering is gevraagd naar een specificatie van het budget
strandveiligheid. Nu blijkt dat er naast een bijdrage van € 100.000,- voor de
KNRM, aparte posten voor logies en onderhoud strandwachtunits zijn. Komt de
€ 30.000,- bovenop de voorgestelde bijdrage van € 47.000,-?
Bermonderhoud. Ieder jaar wordt gezegd dat er zal worden bezuinigd. Maar nu is
er toch weer een overschrijding.
Raadslid Oosterbaan (PvdA) kan instemmen met het voorstel voor
resultaatverdeling en de jaarrekening van 2012.
De vragen uit de commissievergadering zijn beantwoord. Van de vraag m.b.t. de
weg naar hotel Schylge is gelijk werk gemaakt. Een compliment voor de
wethouder.
Zoals uit de kadernota blijkt is de voorzichtigheid waarover in de commissie is
gesproken zeker op zijn plaats. Maar hier komt ze volgende week op terug bij de
behandeling van deze kadernota.
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst.
Het college
Wethouder Spanjer: Bermonderhoud. Vorig jaar is in de eerste
bestuursrapportage een overschrijding geconstateerd. Dat kwam door ziekte van
een medewerker. Nu zien we dit terug in de jaarrekening.
Wethouder De Jong: De discussie over de kadernota komt volgende week. De
jaarrekening is hier enigszins een voorbereiding op. Het college staat ook
behoedzaamheid en voorzichtigheid voor.
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Oormerken resultaat. In de kadernota en de begrotingswijziging 2013 is één en
ander al verwerkt. We moeten er alles aan doen om de gemeentefinanciën op
orde te houden.
KNRM. Het vermoeden dat de kosten van strandbewaking naar 2 ton oplopen
berust op een misverstand. De kosten van strandbewaking zijn voor de uitvoering
door de KNRM, daarnaast zijn er de posten huisvesting en bewakingsposten. Dat
komt ongeveer op € 135.000 tot € 140.000,-.
Raadslid Geveke (VVD) begrijpt het antwoord niet helemaal. Bij de discussie over
een bijdrage van € 47.000,- is uitgegaan van een basisbedrag rond € 100.000,-.
Klopt het dat het basisbedrag eigenlijk € 135.000,- is?
Wethouder De Jong: Dit voorjaar is de strandbewaking voor 2013 besproken. Het
klopt dat het bedrag in de begroting t/m 2012 aan de lage kant was. De kosten
voor logies waren nihil. Daar worden nu wel kosten voor berekend. Hij zegt
schriftelijke beantwoording toe.
De Voorzitter concludeert: Het besluit wordt met inachtneming van de toezegging
van de wethouder conform voorstel vastgesteld.
Hamerstukken
6.

Verklaring van geen bedenkingen parkeervoorziening
natuurkampeerterrein Lies

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

Jaarstukken 2012 van de Dienst Sociale Zaken

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

Begrotingswijziging 2013, Begroting 2014 en 1e begrotingswijziging
2014 van de Veiligheidsregio Fryslân

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
9.

Eerste wijziging tarieventabel havengeld 2013

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
10.

Begroting 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter concludeert: Geen inspraak, besluit conform voorstel.
11.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden
Raadslid Van Deelen (PBT) verlaat de vergadering vanwege betrokkenheid bij dit
agendapunt.
Raadslid Schellenberg (PvdA): TSM is van plan om de winterdienstregeling aan
te passen om de verliezen, die ze door de concurrentiestrijd oplopen, te
compenseren.
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De gemeente heeft in het verleden een ODC gesloten met het ministerie, rederij
Doeksen en Rijkswaterstaat. Daarin is afgesproken te streven naar
concessieverlening. Zolang de bezwaren t.a.v. de concessie niet afgesloten zijn,
zijn er twee aanbieders die om het marktaandeel strijden. Wij hebben hier geen
invloed op. We hebben wel invloed op de belofte van de minister. Goede
aansluiting naar het eiland komt nu onder druk te staan door de aankondiging van
rederij Doeksen. Dat is de reden dat we hebben besloten een brandbrief te sturen
naar de minister.
Motie:
Vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 25 juni 2013
Onderwerp: inkrimping dienstregeling veerdienst
De raad, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
er nog steeds geen duidelijkheid is over concessieverlening
als gevolg hiervan het aantal afvaarten van de veerdienst komende winter
sterk ingekrompen wordt
eveneens als gevolg hiervan de tarieven voor overtochten aanzienlijk gaan
stijgen
overwegende dat:
hierdoor de leefbaarheid op het eiland in het gedrang komt
dit grote negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid op het eiland
dit eveneens forse negatieve gevolgen heeft voor de eilander economie
dit tot grote zorgen en onrust onder de eilander bevolking leidt
van mening dat:
dit een dusdanig ongewenste situatie is dat snel en voortvarend ingrijpen
door de minister geboden is
dat onmiddellijk een brief naar de minister van infrastructuur en milieu dient
te worden gezonden om deze problematiek onder haar aandacht te
brengen
Besluit:
nog vandaag de volgende open brandbrief naar de minister en de pers te sturen:
Excellentie,
De gemeenteraad is boos en ongerust nu blijkt dat de bereikbaarheid van het
eiland in de winter in het gedrang komt.
De voortdurende onzekerheid over het onherroepelijk worden van de concessie
veerdiensten Westelijke Waddenzee gaat ernstig negatieve gevolgen krijgen voor
de bevolking en de gasten van ons eiland.
Vanaf 1 oktober 2013 gaat rederij Doeksen de winterdienstregeling inkrimpen.
Deze dienstregeling is de navelstreng die ons verbindt met het vasteland en
andersom. De Terschellinger bevolking wordt zeer beperkt in het reizen. Dit heeft
negatieve effecten voor de hele gemeenschap, maar specifiek voor de
schoolgaande jeugd, forenzen en ziekenhuisbezoek. Ook heeft dit kwalijke
gevolgen voor de Terschellinger economie omdat inkrimping van de
dienstverlening altijd uitval van eilandbezoek, dus toerisme, betekent.
Uit de informatief en vertrouwelijk verspreide gegevens blijkt dat er in de komende
winter honderden afvaarten van de veerboot en sneldienst geschrapt zullen
worden, terwijl de laatste mogelijkheid om naar het eiland te reizen zes van de
zeven dagen al om 18.15 uur is.
Een retour voor een eilander zal meer dan 10% duurder worden. Dit zijn
tariefverhogingen die in de rest van het openbaar vervoer tot grote landelijke
protesten zouden leiden. Voor ons is dit ook volstrekt onacceptabel.

7

Deze ingreep betekent ook een substantieel verlies aan arbeidsplaatsen. Deze
nautische arbeidsplaatsen betekenen een goede aanvulling op de relatief
eenzijdige werkgelegenheid op het eiland.
Op 6 juni jl. hebben burgemeester en wethouders u een brandbrief gestuurd om
met u in contact te komen. Daar is tot op heden een ontvangstbevestiging noch
een antwoord op gekomen.
Wij wachten nu al meer dan tien jaren op “Europa bestendige“ regelgeving voor de
veerdiensten.
De respectievelijke ministers en staatssecretarissen hebben ernstige steken laten
vallen. Dit heeft een zeer onzekere toekomst voor de verbinding tussen de
eilanden en de vaste wal tot gevolg.
Alle mooie woorden ten spijt, gebeurt er niets.
Wij hebben het gevoel dat u zich verschuilt achter het tussenvonnis van het Cbb.
De minister heeft zich door ondertekening van het ODC verantwoordelijk gemaakt
voor het dienstbetoon, de tarieven en daarmee dus voor de bereikbaarheid. Als
gemeente moeten we uit kunnen gaan van de betrouwbaarheid van de
rijksoverheid.
Wij verwachten, met het schrijven van deze noodkreet, dat u op de kortst mogelijke
termijn met een oplossing komt en uw afspraken nakomt, zodat de bereikbaarheid
van het eiland ook in de winter voldoende gewaarborgd blijft.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van de gemeente Terschelling
De raad dringt er voorts bij het college van burgemeester en wethouders op aan:
deze motie onder de aandacht te brengen bij:
- de minister van infrastructuur en milieu
- de Friese gedeputeerden van verkeer en openbaar vervoer en van vervoer
- de eilanderraad van VAST
- de gemeenteraad van Vlieland
en gaat over tot de orde van de dag.
PvdA
M. Schellenberg
PBT
A. Doeksen
CDA
A. Romar
VVD
A. Geveke

C. Oosterbaan
G. Schweigmann

M. Spanjer
G. Bos

R. Cupido

Het college
Wethouder De Jong: De motie en de daaraan gekoppelde brandbrief geeft uiting
van grote ongerustheid. Die ongerustheid heeft het college ook al kenbaar
gemaakt door de brief naar de staatssecretaris en bespreking in de commissie
bootdienst. Er is zeer intensief overlegd met de rijksoverheid en rederij Doeksen.
De brief is een goede weerslag van wat daarin besproken is. De zorg is ook naar
voren gekomen in de bijeenkomst die rederij Doeksen kort geleden georganiseerd
heeft.
Het college is bereid gevolg te geven aan wat gevraagd wordt.
De Voorzitter concludeert raadsbrede steun voor de motie.
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De Voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 juli 2013.

Griffier

Voorzitter

