Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

4.
28 april 2015
Besluitenlijst raadsvergadering 26 mei 2015

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
De heer W. H. M. van Deelen, PvdA
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer A.C. Schweigmann, PBT
De heer G. Bos, PBT
Mevrouw G.G. S. Kootstra, PBT
De heer A. J. Romar, CDA
De heer J. P. Lodder, CDA
Afwezig:
Mevrouw M.I.M. van Urk-Bakker, PvdA
De heer T.M.L Schroders, PvdA
Eveneens aanwezig:
Wethouder T. D. Jong
Wethouder H.K. van der Wielen
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Bijzonderheden:
Agenda
De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en
spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen.

1. Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
Welkom door voorzitter om 19.30, mevrouw van Urk en de heer Schroders zijn met kennisgeving
afwezig. Voorzitter geeft aan dat vandaag in de gemeentelijke organisatie is gestart de heer Peter
Ramautarsing, als concern controller.
Mevrouw Oosterbaan stelt namens haar fractie voor agendapunt 6 van de agenda te halen. De raad
moet duidelijker kaders stellen waaraan de adviescommissie moet voldoen. CDA fractie de heer
Romar vindt dat in de lijn van de strekking van de motie moet worden gehandeld, er mogen geen
onduidelijkheden zijn. Dat geldt ook voor de VVD fractie (T. Lugt), nogmaals goed kijken naar de
kaders. Fractie PBT (G. Bos) prefereert dat het punt vanavond wordt behandeld. Met 6 stemmen
voor (PvdA, VVD en CDA) en 3 stemmen tegen (PBT), wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.
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2. Beëdiging tijdelijk raadslid
Bespreekstuk
Aan raadslid mevrouw van Urk-Bakker is tijdelijk ontslag verleend wegens ziekte. Hierdoor ontstaat
er een vacature in de fractie van de PvdA. De raadszetel kan tijdelijk worden ingevuld. Conform de
gebruikelijke procedure doet de voorzitter van het centraal stembureau kennisgeving van benoeming
aan de raad. De raad beslist over toelating van het raadslid.
Voor de discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
De voorzitter benoemt de commissie die in aanwezigheid van de griffier het onderzoek doet naar de
geloofsbrieven van de heer H. van Deelen. Dat zijn de heren J. Lodder (vz), D. Ruige en mevr. G.
Kootstra. De voorzitter schorst de vergadering met 10 minuten.
Na schorsing doet de voorzitter van de cie. geloofsbrieven verslag van het onderzoek:
De COMMISSIE uit de gemeenteraad van Terschelling, in wier handen werden gesteld de
geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Henk
van Deelen, op dinsdag 28 april 2015 benoemd tot lid van de gemeenteraad van
Terschelling, rapporteert de gemeenteraad van Terschelling dat zij de genoemde stukken
heeft onderzocht en in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemde in alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet.
De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Terschelling.
Vervolgens dient het tijdelijk raadslid een aantal documenten te ondertekenen, evenals de voorzitter
van de raad.
De aanwezigen worden verzocht te gaan staan, waarna wordt overgegaan tot het afleggen van de
verklaring/belofte door het tijdelijk raadslid de heer H. Van Deelen.
Felicitaties volgen en overhandiging van bloemen, waarna de heer H. Van Deelen, direct kan starten
met het aanvangen van zijn taak als raadslid.

Besluit:
De heer H. van Deelen toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Terschelling, voor de
plaats die is opengevallen als gevolg van het verlenen van tijdelijk ontslag wegens ziekte aan
mevrouw M.I.M. van Urk-Bakker.

3. Vaststellen besluitenlijst 31 maart 2015
Voor de discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.

De heer Bos (PBT) heeft een opmerking over de besluitenlijst; met name zijn verzoek om het
ingekomen stuk A14 te verplaatsen naar de C- categorie. Hij mist daarin zijn verzoek om de
onderbouwing en motivatie toe te lichten. Voorzitter zegt toe dit expliciet te vermelden in
de besluitenlijst van deze vergadering. De heer Bos stemt hiermee in.
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In de vergadering van 31 maart 2015 heeft de heer Bos de volgende motivering gegeven:
Omdat de brief is gericht aan de hele raad wil de heer Bos graag brainstormen over brief
A14, vandaar verplaatsing naar C-categorie en te betrekken bij raadsvoorstel.
Met deze aanvulling wordt de besluitenlijst van 31 maart 2015 vastgesteld.
4.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen.
4.b. Overige mededelingen college:
Geen bijzonderheden.
4.c. Lijst ingekomen stukken:
Voor de discussie van dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:
De heer G. Bos wenst A13 (brief van 4/4/2015) te verplaatsen naar categorie C. Vraagt om zijn
motivatie voor te lezen, de toelichting is overigens in het bezit van alle raadsleden. Voorzitter geeft
aan dat het een voorstel van orde betreft, dus afwijken van de normale procedure, in de vorige
raadsvergadering is hij daarin duidelijk geweest zijnde geen gelegenheid om toelichting te geven,
voorstel van afhandeling hiermee is afgedaan. Benadrukt nogmaals dat Bos niet het spreekrecht
wordt ontnomen, de voorzitter verwijst Bos naar het reglement van orde waarin de wijze van
afdoening van ingekomen stukken is verwoord.
Vervolgens wordt in stemming gebracht overeenkomstig de wens van raadslid Bos de brieven van
A13 naar C te verplaatsen. De fracties van PvdA, CDA en VVD geven aan het voorstel van afdoening
aan te nemen zoals voorgesteld. Fractie PBT stelt voor de afdoening gewijzigd aan te nemen.
In tweede termijn reageert de heer Bos er is een nieuwe brief ingediend , waarvan aanhangsel
ontbreekt. In presidium zijn de brieven conform voorstel aan de orde geweest meldt de voorzitter.
Voor de heer Bos was het niet duidelijk dat de brieven onder A werden opgenomen.
Met 7 stemmen voor (fracties PvdA, CDA en VVD)en 3 stemmen tegen van de PBT fractie wordt het
besluit zoals voorgesteld aangenomen.

Besluit
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen
De stukken onder C. te betrekken bij een raadsvoorstel
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5. Begrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West
Bespreekstuk
Het Dagelijks Bestuur van de GR Fryslân West heeft de begroting 2015 aangeboden aan het college,
met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Gemeenten hebben alleen
bevoegdheden over de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling. De begroting van Empatec
is ter informatie toegevoegd.
Geen discussie.
Er wordt unaniem zonder stemming conform het voorstel besloten.
Besluit:
a. Kennis te nemen van de begroting 2015 van de Gemeenschappelijk Regeling Fryslân West.
b. Aan het Dagelijks Bestuur van Fryslân West kenbaar te maken dat de gemeenteraad van
Terschelling als zienswijze heeft dat:
1. De cijfers opgenomen in de GR-begroting in overeenstemming gebracht dienen te worden
met de bedragen van de toegekende rijkssubsidies;
2. De GR-begroting 2016 dient te voldoen aan de eisen van het BBV;
3. De GR-begroting 2016 beleidsrijk dient te worden opgesteld en met daarin opgenomen de 3
‘W-vragen’: (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten);
4. De procedures en termijnen opgenomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West in het vervolg worden nageleefd.
6. Benoemen vertegenwoordigers adviescommissie gaswinning
(Punt is van de agenda gehaald)

7. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap mevrouw J. Hoekstra-Sikkema.
Hamerstuk
Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een wethouder die
niet woonachtig is in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden van jaar tot jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
Voor de discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:

De heer Schweigmann (PBT) wil een stemverklaring geven, vindt het belangrijk dat een wethouder op
het eiland woont en zal daarom tegen het besluit stemmen.
Verder geen inspraak van de aanwezige fracties .

Met 7 stemmen voor (fracties PvdA, CDA en VVD)en 3 stemmen tegen(PBT fractie) wordt het besluit
zoals voorgesteld aangenomen.
Besluit:
De aan wethouder mevrouw J. Hoekstra-Sikkema verleende ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap voor wethouders m.i.v. 13 mei 2015 te verlengen met één jaar.
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Motie ingebracht door de fractie van PBT (bijlage 1):
Voorstel Rekenkameronderzoek naar financiële verschuivingen 2012-2013
De heer Schweigmann leest de motie voor, excuseert zich voor de laten indiening.
De vergadering wordt 10 minuten geschorst.
Voor de discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:

De voorzitter van de raad geeft na de schorsing een korte reactie op de motie en om misverstanden
te voorkomen.
Rekenkamer is instrument van de raad, college kan niet opdracht geven aan Rekenkamer.
Rekenkamer is bovendien onafhankelijk. Daarnaast wijst hij erop dat de raad heeft besloten
om het betreffende dossier te sluiten.
Fractie CDA de heer Romar:
Motie is erg laat ingediend we hebben een ‘gentlemen agreement’ om ook moties tijdig in te dienen.
Wel vindt hij het netjes dat het nu aan de orde wordt gesteld en niet in de media.
De jaarrekening 2012 en 2013 zijn vastgesteld, het democratisch besluit is dus genomen. En de
Rekenkamer gaat bovendien over zijn eigen onderzoek. Zijn fractie steunt de motie niet.
De heer Schweigmann van PBT zegt dat het gaat om een verzoek namens de raad. Bij
budgetoverschrijdingen moet de raad z.s.m. worden geïnformeerd en niet bij de jaarrekening. Daar is
het PBT om te doen, de cijfers die gepresenteerd zijn moeten goed zijn.
Tweede termijn de heer Romar (CDA), geen verdere discussie blijft bij het eerder ingenomen
standpunt. De cijfers van 2012 en 2013 zijn vastgesteld daarin moeten we niet verzanden.
De fracties van de PvdA (Mw. Oosterbaan) en VVD (de heer Lugt)zijn het eens met het standpunt
van de fractie van het CDA.
De motie wordt i stemming gebracht en met 7 stemmen tegen en 3 stemmen voor wordt de motie
verworpen.

De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten door de voorzitter, bedankt de aanwezigen voor hun
komst en wenst allen wel thuis.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op
dinsdag 26 mei 2015,

,voorzitter
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, griffier

