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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

9.
24 september 2019
Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2019

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mevrouw A. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer C.T. Lugt, VVD
De heer W.G. Werner VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
Bijzonderheden:
Agendapunt 8; Verplaatsing EP Ruijg naar Midsland wordt door de raad van de agenda gehaald.

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. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
Opening en welkom door voorzitter van de raad. Er zijn geen afwezigheidsafmeldingen.
2. Vaststellen agenda 9 juli 2019
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Dhr. J.W. Smit, PB verzoekt agendapunt 8 (Verplaatsing EP Ruijg), van de agenda te halen.
Unaniem stemmen de raadsleden met het verzoek in.
Dhr. G. Bos, ST dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. De motie wordt als
laatste punt aan de agenda toegevoegd.
3. Vaststellen besluitenlijsten 2 en 9 juli 2019
De besluitenlijsten worden zonder op -en aanmerkingen, vastgesteld.
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Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten

4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
4. b. Overige mededelingen college
4. c. Voortgang grote projecten
5. Lijst ingekomen stukken:
De raad stelt op voorstel van het presidium, unaniem de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken vast.
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C te betrekken bij een raadsvoorstel.
Met algemene stemmen wordt het besluit aangenomen.
6. Benoemen lid raadscommissie namens fractie PvdA
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
Dhr. H. van Deelen heeft zijn ontslag ingediend als commissielid namens de fractie van de
PvdA. De fractie van de PvdA heeft vervolgens een kandidaat commissielid (niet zijnde
raadslid) voorgedragen. Na onderzoek van de geloofsbrieven kan de raad een besluit nemen
over de benoeming van de kandidaat. Na het afleggen van de eed of belofte kan het
commissielid starten met de werkzaamheden.
Korte weergave:

De voorzitter van de raad benoemt een stembureau, bestaand uit de heren Lugt, Smit en van
der Wielen. Dhr. Lugt wordt benoemd tot voorzitter. Alle raadsleden brengen per stembriefje
hun stem uit. Het stembureau beoordeelt tijdens een korte schorsing de geloofsbrieven en
telt de stemmen. Na heropening van de vergadering verklaart de voorzitter van het
stembureau dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Er zijn elf geldige stemmen
uitgebracht, alle elf stemmen zijn voor het voorstel.
Besluit:
Op voordracht van de fractie PvdA: de heer E.J. (Evert Jan) van Leunen te benoemen als
commissielid (niet zijnde raadslid).
Het besluit wordt na stemming met algemene stemmen aanvaard.
Dhr. van Leunen legt de belofte en verklaring af.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2019

3
7. Bestemmingsplan Kunneweg 8
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
Aan de Kunneweg 8 te Hoorn is op dit moment een woning evenwijdig aan de weg
gesitueerd. Initiatiefnemers willen deze woning slopen en een nieuwe woning met
recreatieappartement terugbouwen. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan een
omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning worden aangevraagd. Voor een
betere inrichting van het perceel willen initiatiefnemers de nieuw te bouwen woning een
kwartslag draaien ten opzichte van de huidige situatie, zodat deze haaks op de weg komt te
staan. Om dit te realiseren zal het bouwvlak een kwartslag gedraaid moeten worden. Door
de draaiing van het bouwvlak zal de woning deels buiten de woonbestemming komen te vallen,
waardoor een deel van de agrarische bestemming gewijzigd zal moeten worden naar de
bestemming ‘Wonen’. In het Bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn is hiervoor een
regeling opgenomen.
Korte weergave:

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Muijskens, Schol, Lugt en Bos.
Wethouder Haringa reageert namens het college en beantwoordt kort de vragen.
Besluit:
Het college stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8 te
Hoorn vrij te geven voor de inspraak, onder de voorwaarden dat:
1. de initiatiefnemer, voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd,
naar aanleiding van de opmerkingen van Gedeputeerde Staten een aanvullend
ecologisch en archeologisch onderzoek laat uitvoeren
2. Het bestemmingsoppervlak wonen wordt verkleind tot het in bijgaande tekening
opgenomen gedeelte
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

8. Ruimte voor hobbyboeren (initiatiefvoorstel fractie CDA)
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
Naar aanleiding van de raadsmotie 'Ruimte voor hobby- en deeltijdboeren' is onderzoek
gedaan naar de ruimte die hobbyboeren nodig hebben. Het blijkt hierbij om schuilgelegenheden
voor dieren van hobbyboeren te gaan. Om ver-rommeling van het landschap en wildgroei van
schuilgelegenheden te voorkomen zijn bepaalde voorwaarden aan schuilgelegenheden nodig.
Daarom wordt voorgesteld schuilgelegenheden onder deze bepaalde voorwaarden toe te staan
en deze voorwaarden op te nemen in beleidsregels.
Korte weergave:

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Werner, Bos, Schol en Muijskens.
Raadslid van der Wielen beantwoordt als indiener van het initiatiefvoorstel de openstaande
vragen.
Wethouder Haringa reageert namens het college en geeft aan dat de raad duidelijk
inhoudelijke uitgangspunten moet geven aan het college die als basis kunnen dienen voor de
beleidsregels.
Raadslid Schol verzoekt aansluitend in de tweede termijn een schorsing, ter voorbereiding
op een amendement.
(De vergadering wordt 45 minuten geschorst).
De raadsfracties PvdA, VVD, PB en ST dienen een amendement in voor wijziging van het
besluit.
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Amendement:
1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling op te dragen
beleidsregels op te stellen betreffende schuilgelegenheden voor hobby- en deeltijdboeren.
2. Bij het opstellen van de beleidsregels de volgende voorwaarden en uitgangspunten als
basis te nemen:
• Er dient een duidelijke definitie van hobbyboer te worden opgesteld per diersoort.
• De betrokkene dient te voldoen aan de definitie van hobbyboer zoals beschreven in
de beleidsregels.
• De maximale afmetingen zijn afhankelijk van het gehouden dier dan wel dieren.
• Aangezien de voorwaarden niet gelijk zijn aan de Verordening Romte, dient er een
maximum van 10 tot 20 schuilgelegenheden te komen.
• Niet meer dan één schuilgelegenheid per kavel met een minimum oppervlakte van
2500m2.
• Er wordt in de beleidsregels een verdeling over het eiland van de
schuilgelegenheden.
• De schuilgelegenheid moet voldoen aan de welstandscriteria.
• Open structuren en doorzichten dienen conform de zichtlijnenkaart van de
beleidsregels wonen te zijn.
3. De beleidsregels voor te leggen aan de gemeenteraad zo snel als mogelijk is.
4. De evaluatie na 2 jaar de laten plaatsvinden.
Het amendement (bijlage1.) wordt met 10 stemmen voor (PvdA, VVD, PB, ST) en 1 stem
tegen (CDA) aangenomen.
9. Aansturing Sociaal Domein
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De colleges van de vier gemeenten in Noardwest Fryslân hebben laten onderzoeken hoe de
sturing op beleid in het sociaal domein dichterbij de gemeenteraden gebracht kan worden en
hoe gelijktijdig de samenwerking tussen deze gemeenten gewaarborgd kan blijven. De raad
wordt geadviseerd om te blijven samenwerken met de andere drie gemeenten. Het
vaststellen van de begroting voor het sociaal domein en het vaststellen en evalueren van
beleid alsmede het uitvoeren van de toegang tot Jeugd en WMO maatwerkvoorzieningen
wordt weer bij de gemeenten afzonderlijk onder gebracht. Het college wil de
gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân
wijzigen.
Korte weergave:

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Smit, Spanjer en Ruige.
Wethouder Hoekstra reageert namens het college op een aantal vragen en suggesties.
Besluit:
1. Het voornemen uit te spreken de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken
Noardwest Fryslân op te zeggen, en daarvoor in de plaats vast te stellen de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Dienst Sociale Zaken
Noardwest Fryslân.
2. De volgende taken (weer) bij de gemeente te beleggen:
a. Het vaststellen van de begroting voor het sociaal domein
b. Het vaststellen van beleid
c. Het evalueren van beleid
d. De uitvoering van de toegang tot jeugd en Wmo maatwerkvoorzieningen

Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2019

5

3. De volgende taken bij de nieuwe bedrijfsvoeringorganisatie te beleggen:
a. Monitoring beleidsuitvoering
b. De toegang tot inkomensvoorzieningen
c. Het beschikken (in mandaat van de gemeente)
d. De behandeling van bezwaar en beroep
e. De uitvoering van inkoop en contractmanagement
f. De administratie
g. Het betalen
4. Nu nog geen besluit te nemen over de beleidsvoorbereiding maar pas na de zomer
op basis van een nadere uitwerking van het beslisdocument.
5. Opdracht te geven om de beleidsafstemming daar waar mogelijk en noodzakelijk te
waarborgen.
6. Nu nog geen besluit te nemen over de toegang tot participatie maar pas na de zomer
op basis van een nadere uitwerking van het beslisdocument.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

10. Conceptbegroting FUMO 2020
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De FUMO heeft een conceptbegroting voor 2020 voorgelegd met het verzoek om een
zienswijze. Het college besluit de conceptbegroting voor te leggen aan de gemeenteraad. Er
vindt een overleg plaats met de FUMO om in ieder geval het aantal uren dat besteed wordt
aan BRIKS-taken te verminderen. Daarvoor wordt in ieder geval een slaggemaakt in de uren
van informatievoorziening. Blijft nog steeds dat de FUMO ongeveer 26 uur over een
vergunning doet en dat is veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Punt van zorg blijft ook
nu, dat de FUMO op dit onderdeel slecht scoort op de kwaliteitscriteria. Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld de volgende zienswijze in te dienen.
Korte weergave:

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Smit, Werner en v.d. Wielen.
Wethouder Haringa geeft inhoudelijk een reactie op de overwegingen.
Besluit:
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.
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Terschelling kent door de inbreng van de BRIKS taken verhoudingsgewijs zeer veel plusuren.
Terschelling krijgt daarmee verhoudingsgewijs (al jaren) zeer veel kosten doorberekend die
naar hun aard niet samenhangen met de plustaken, maar met de problematiek in de opbouw
en 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 voeren.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
11. Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
Geen discussie m.b.t. dit agendapunt.

Hamerstuk
Het Regionale Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland bevat de regionale prioriteiten op het
gebied van veiligheid. Het is een aanvulling op de lokale veiligheidsprioriteiten en de
Landelijke Veiligheidsagenda.
Besluit:
1. Het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023 ter kennisgeving aan te
nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland
2020-2023
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
12. Jaarverslag IBT en Archiefbeheer
Geen discussie m.b.t. dit agendapunt.

Hamerstuk
Het college legt elk jaar verantwoording af aan de gemeenteraad en de provincie over de H
Besluit:
Heeft kennis genomen van het verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2018 en
de KPI- Invulsheet- NO/ Invulsheet O.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
13. Vaststellen 2e begrotingswijziging 2019
Geen discussie m.b.t. dit agendapunt.

Hamerstuk
Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2019 en de Kadernota 2019 heeft de raad
de ombuigingen en wijzigingen voor het jaar 2019-2022 vastgesteld. Dit leidt nu tot de
voorliggende tweede begrotingswijziging 2019.
Besluit:
De 2e begrotingswijziging 2019 naar aanleiding van de in de 1e Bestuursrapportage 2019 en
Kadernota 2019 voorgestelde ombuigingen voor het jaar 2019-2022 vast te stellen.
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14. Motie vreemd aan de orde van de dag fractie Samen Terschelling
(Westerkeyn als festivalterrein)
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Het woord wordt gevoerd door raadsleden Bos, Oosterbaan, Smit, van der Wielen en Lugt.
Wethouder Hoekstra reageert op de ingediende motie.
Fractievoorzitter Dhr. Bos vraagt om hoofdelijke stemming:
Dhr. van der Wielen:
tegen
Dhr. Bos:
voor
Mw. Oosterbaan
tegen met stemverklaring
Mw. Spanjer-Ramaker
tegen
Dhr. Adams
tegen
Mw. Schol
tegen
Dhr. Smit
tegen
Dhr. Muijskens
tegen
Dhr. Lugt
tegen
Dhr. Werner
tegen
Dhr. Ruige
tegen
Met 10 stemmen tegen en 1 stem voor wordt de motie (bijlage 2.) verworpen.

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten door de voorzitter.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 29 oktober 2019.

,voorzitter

,griffier
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