Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 27-08-2019
Openbaar:
19.177

Jaarprogramma 'Helder handhaven 2020'
Samenvatting:
Het college heeft het jaarprogramma ‘Helder handhaven 2020’ vastgesteld.
Hierin staan de geplande handhavingsacties voor 2020 over bijvoorbeeld:
 de aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen;
 de aanpak van recreatieve bewoning van een woning, bestemd voor
permanente bewoning;
 uitvoeren van geluidmetingen bij diverse bedrijven;
 uitvoeren van controles bij bouw- en installatiebedrijven.
Het college informeert de raad hierover.
Besluit:
1. het jaarprogramma ‘Helder handhaven 2020’ vast te stellen;
2. het jaarprogramma ‘Helder handhaven 2020’ ter kennisname aan de raad aan te
bieden.

19.181

Conceptbegroting FUMO 2020
Samenvatting:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2020 van de FUMO.
2. De conceptbegroting 2020 van de FUMO voor te leggen aan de gemeenteraad
voor een zienswijze.
3. De gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen:
1. De gemeenteraad van Terschelling herkent zich niet in de aantallen
asbestmeldingen die zijn genoemd. Dat is naar alle waarschijnlijkheid te hoog.
Deze aantallen zijn wel de basis voor het aantal begrote uren voor
asbestcontroles in 2020. De gemeenteraad van Terschelling vraagt de FUMO
deze meldingen nogmaals tegen het licht te houden om te checken of het aantal
meldingen daadwerkelijk overeenkomt met het aantal keren dat asbest is
verwijderd. Het aantal in te zetten uren baseren op het daadwerkelijke aantal
gevallen.
2. De gemeenteraad van Terschelling verzoekt de FUMO het aantal controles bij
asbest te verlagen naar max. 30% . Omdat het toezicht bij verwijdering van
asbest bij de Inspectie ISZW en de certificerende bedrijven ligt, is het overbodig
om in 50% van de gevallen een controle uit te voeren.
3. De gemeenteraad van Terschelling onderschrijft niet dat extra moet worden
geworven voor ondersteuning om in de toekomst ontwikkelingen en implementatie
van maatregelen beter te kunnen inschatten. De FUMO moet er voor zorgen, dat
de juiste mensen op de juiste plekken zitten.
4. Opnieuw stijgen de loonkosten in het primaire proces van de wettelijke taken
en de overhead. Het integrale uurtarief voor de basistaken stijgt daarmee tot €
102,70. Maar ook het tarief van de plustaken stijgt naar een gemiddelde van €
100 per uur.
Terschelling kent door het onderbrengen van de BRIKS-taken verhoudingsgewijs
zeer veel plusuren. Terschelling krijgt daarmee verhoudingsgewijs (al jaren) zeer
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veel kosten doorberekend die naar hun aard niet samenhangen met de plustaken,
maar met de problematiek in de opbouw en ontwikkeling van de organisatie van
basistaken.
De gemeenteraad van Terschelling kan zich vanwege de toename van het uurtarief
tot boven € 100 per uur niet verenigen met de deelnemersbijdrage van Terschelling
aan de begroting 2020 van de FUMO. Dit ook in het licht van de jaarrekening over
2018, waarbij de FUMO winst heeft behaald uit de BRIKS-taken. Dit zou moeten
leiden tot een verlaging van het uurtarief voor deze taken. Voorgesteld wordt een
meer marktconforme prijs voor deze taken te hanteren.
Besluit:
De FUMO heeft een conceptbegroting voor 2020 voorgelegd met het verzoek om een
zienswijze. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om een aantal
zienswijzen in te dienen.
19.178

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
Samenvatting:
Het college stelt de Regeling Gegevensverstrekking BRP vast. Hierin staat aan welke
organisaties en derden de gemeente gegevens uit de Basisregistratie Personen
(BRP) mag verstrekken.
Besluit:
1.de Regeling Gegevensverstrekking BRP vast te stellen.

19.179

SROI en voortzetting Coördinatiepunt
Samenvatting:
Het college heeft in een schriftelijke reactie aan het Werkbedrijf Fryslân Werkt,
kenbaar gemaakt dat ze nog steeds achter de doelstellingen van Social Return on
Investment (SROI) staat en dat het coördinatiepunt moet worden voortgezet. Social
Return betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is een onderdeel
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deelnemende partijen
stimuleren het sociaal ondernemerschap door Social Return als voorwaarde op te
nemen in nieuwe aanbestedingscontracten. Werkgevers (opdrachtnemers) leveren in
dat kader een inspanning voor het creëren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen.
Het coördinatiepunt biedt ondersteuning bij SROI activiteiten en is het aanspreekpunt
voor alle partijen.
Besluit:
1. Nog steeds achter de doelstellingen van het Social Return of Investment te
staan.
2. Dat er binnen de huidige samenwerkingsstructuur en
financieringsmogelijkheden een opdracht verstrekt moet worden om voor 1 juli
2020, met een door gemeenten breed gedragen advies te komen omtrent een
geharmoniseerd, conjunctuur proof en effectief model voor het SROI in de
arbeidsmarktregio Fryslân.
3. Dat in afwachting van het advies het coördinatiepunt moet worden voortgezet
op de meest adequate wijze.
4. Dat voornoemde besluiten in een schriftelijke reactie worden toegezonden aan
het Werkbedrijf Fryslân werkt.
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19.180

Voorbereiding herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied Terschelling
Samenvatting:
Op 21 juni 2019 is er een zitting geweest bij de Raad van State over het
bestemmingsplan Havengebied Terschelling. Aan het einde van de zitting is door de
rechter de mogelijkheid geboden om, gezien de beroepsgronden van de appellante,
het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Er wordt nu een concept
herstelbesluit opgesteld dat met de appellante wordt besproken. Indien appellante
zich kan vinden in de aanpassingen van het bestemmingsplan (het herstelbesluit)
wordt haar gevraagd het beroep in te trekken.
Besluit:
In te stemmen met de voorstellen als basis voor overleg met appelante en haar
advocaat.

19.183

Gedoogbeslissing muziekevenement It Eilân van Chasing the Hihat BV
Samenvatting:
Op 12 september 2019 start het muziekevenement en de organisator heeft 5 dagen
nodig om het evenement op te bouwen (dus vanaf 7 september). Daarom besluit het
college om de opbouw van het muziekevenement It Eilân vanaf 7 september en het
evenement zelf, in strijd met de beheersverordening Natuurgebieden, te gedogen. Er
is namelijk concreet zicht op legalisatie. Het college heeft op 25 juli 2019 een
ontwerp-omgevingsvergunning voor het muziekevenement It Eilân opgesteld,
bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Daarmee heeft het college zijn voornemen
kenbaar gemaakt dat het de omgevingsvergunning voor het muziekevenement gaat
verlenen.
Besluit:
om de opbouw van het muziekevenement It Eilân en het evenement zelf, in strijd met
de beheersverordening Natuurgebieden, te gedogen vooruitlopend op het verlenen
van de omgevingsvergunning ‘voor het handelen in strijd met de beheersverordening
Natuurgebieden, ‘het bestemmingsplan Halfweg Hee’ en het bestemmingsplan
‘Buitengebied Polder’’.

19.182

two-pager RegioDeal Waddeneilanden
Samenvatting:
De ambitie is dat elk van de Nederlandse Waddeneilanden in 2030 nog steeds een
levendige eilander gemeenschap kent, waarin wonen, werken, onderwijs en zorg ook
voor toekomstige generaties op de eilanden mogelijk en bereikbaar blijft.
Het probleem is dat individuele eilandprojecten binnen de vier genoemde opgaven
momenteel onvoldoende stuwkracht kennen. Er is een regio overstijgende
samenwerking nodig en voldoende menskracht, kennis en middelen in een
programmatische aanpak. Daarom wordt besloten de mogelijkheid van een
Regiodeal voor de Waddeneilanden te onderzoeken en hiervoor financiële middelen
beschikbaar te stellen.
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de two-pager verkenning regiodeal
Waddeneilanden en akkoord te gaan met verdere uitwerking van de twopager richting aanmelding.
2. De gemeenteraad te betrekken bij het vervolg van het traject.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 3 september
2019.
,voorzitter
,secretaris/directeur

