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 mei 2015, 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 besluitenlijst raad 28 april 2015

3.a. Agendapunt:
Korte inhoud

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.

3.b. Agendapunt:

Overige mededelingen van het college

3.c. Agendapunt:

Lijst ingekomen stukken
(Gemeenteblad nummer 2015 / 28)

Korte inhoud
Voorstel
Afzender
Nadere informatie

Er zijn stukken ingekomen in de categorieën:
 A/voorstel voor kennisgeving aannemen
Besluiten de lijst ingekomen stukken op de voorgestelde wijze
af te doen.
Presidium
Griffier

2

Bespreekstukken
4. Agendapunt:
Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Nadere informatie:

5. Agendapunt:

Jaarrekening 2014 (Gemeenteblad nummer 2015 / 29 )
De jaarrekening is opgemaakt overeenkomstig de
voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten. De jaarrekening 2014 sluit met een
positief resultaat van € 96.781. Het jaarresultaat bestaat uit
een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers 2014 ten
opzichte van de begroting 2014 (na wijzigingen).
De jaarrekening 2014 vast te stellen
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester
Naamgeving openbare ruimte plangebied West Aletalaan fase
4 te West-Terschelling en de plangebied van de Campus
(Gemeenteblad nummer 2015 / 30 )

Korte inhoud:

Voorstel:

Afzender:
Nadere informatie:

6. Agendapunt:
Korte inhoud:

Voorstel:
Afzender:
Nadere informatie:

Ten behoeve van de nieuwbouwprojecten in het plangebied
West Aletalaan fase 4 en de bouw van de Campus te WestTerschelling moeten nog straatnaambesluiten worden
genomen. Op grond van artikel 6 van de wet Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) stelt de raad de straatnamen
vast. Het college heeft besloten om voor straatnaamgeving in
het plangebied West Aletalaan fase 4, suggesties in te winnen
bij de bevolking.
De openbare ruimtes in de nieuwbouwprojecten in WestTerschelling in het plangebied West Aletalaan fase 4 te WestTerschelling en de bouw van de Campus de volgende namen
te geven:
locatie 1: Maritiem
locatie 2: Koopvaardij
locatie 3: Burgemeester van Heusdenweg
College
Portefeuillehouder Burgemeester
Publiek
Motie gaswinning gemeente Schiermonnikoog
De gemeenteraad van Schiermonnikoog wil alles in het werk
stellen om de beoogde (proef)boringen van Gaz de France
Suez E&P te voorkomen. Er wordt middels de motie
opgeroepen geen vergunning te verlenen aan GDF Suez E&P
om (proef)boringen uit te voeren rondom Schiermonnikoog
Ondersteuning van de motie van de gemeenteraad van
Schiermonnikoog d.d. 24 maart 2015
Presidium
Portefeuillehouder
Griffier

Terschelling, 13 mei 2015,
J. B. Wassink,
voorzitter
De gemeentebladen en conceptbesluiten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl
De stukken liggen eveneens voor het publiek ter inzage in de inforuimte.
U kunt de stukken ook bekijken met de gratis iPad App RaadDigitaal via uw tablet.

