
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.207 1e wijziging Leges Tarieventabel 2022 

 Samenvatting:  
De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2022 het voorstel 2022-80 Leges Bouwkosten 
2022 vastgesteld. Tevens is een amendement 2022-80 aangenomen waarin de leges 
voor bouwkosten verder verlaagd worden. 
 
Ter voldoening aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bekendmaking van 
dit besluit, dient nu een 1e wijziging van de Leges Tarieventabel 2022 te worden 
vastgesteld.  
Deze 1e wijziging wordt na vaststelling door de raad formeel gepubliceerd en 
bekendgemaakt, zodat een ieder, die hier belang bij heeft, zich op de hoogte kan 
stellen van de actuele tarieven.  

 Besluit: 
1. In stemmen met de eerste wijziging van de Leges tarieventabel 2022.  
2. De eerste wijziging van de Leges tarieventabel 2022 ter vaststelling aan de Raad 
aan te bieden. 
 

22.210 2e bestuursrapportage 2022 

 Samenvatting:  
De 2e bestuursrapportage 2022 geeft een analyse van de resultaten over de periode 
januari tot en met september 2022, waarbij de consequenties voor de rest van 2022 
in beeld zijn gebracht. Eventuele structurele ontwikkelingen zijn ook voor de jaren 
2023 tot en met 2026 doorvertaald. 

 Besluit: 
1. Akkoord te gaan met de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome 

ontwikkelingen’’ 
2. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de 

‘overige voorstellen’: 
a. Met de incidentele voordelen totaal € 218.000 betreffende 

duurzaamheid, Empatec en diverse aanpassingen budgetten door 
onderbesteding en deze ten gunste van de algemene middelen te 
brengen; 

b. Het nadeel van € 57.000 als gevolg van de stijging personeelslasten 
College van B&W ten laste van de algemene middelen te brengen.  

3. Kennis te nemen van de reeds genomen Raadsbesluiten:  
a. Incident voordeel van € 30.000 inzake besluit Precariobelasting, 

gemeentelijke belasting: maatregelen in verband met de corona crisis 
en deze ten gunste van de algemene middelen te brengen 

b. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit verhoging Raadsbudget en 
samenhangend voordeel inzake de overheveling van het 
accountantsbudget naar het raadsbudget en deze ten laste van de 
algemene middelen te brengen 

c. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit nieuw financieel pakket en 
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deze ten laste van de algemene middelen te brengen 
d. Het nadeel van € 300.000 inzake de verlaging van de Wabo-leges. 

4. Kennis te nemen van de meeropbrengsten van €300.000 op de Wabo-leges. 
5. Akkoord te gaan met de gedane investeringen door middel van: 

a. Het verhogen van het krediet met € 90.000 voor de verkeersveiligheid 
Hoofdweg. 

b. Het ter beschikking stellen van het krediet € 80.000 voor het Fietspad 
Dellewal. 

6. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming 2023-
2026. 

7. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van (hoofdstuk 3)  
€ 5.176.000.  

8. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 
 

22.212 Verordening nadeelcompensatie gemeente Terschelling 2023 
 Samenvatting:  

De verordening nadeelcompensatie gemeente Terschelling 2023 heeft 4 weken ter 
inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het college besluit de raad 
voor te stellen de Verordening nadeelcompensatie gemeente Terschelling 2023 vast 
te stellen. 
 
 
Deze verordening gaat over schade die inwoners kunnen oplopen wanneer de 
gemeente rechtmatig handelt, maar toch schade veroorzaakt. Het aanvragen van 
een schadevergoeding wordt, als nadeelcompensatieregeling in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en in de Omgevingswet in werking treden, op een andere 
manier geregeld. Ook het recht dat betaald moet worden om een claim in 
behandeling te nemen, verandert. De Verordening Nadeelcompensatie 2023 ziet 
hierop. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met de Verordening nadeelcompensatie gemeente 

Terschelling 2023; 
2. De raad voorstellen de Verordening nadeelcompensatie gemeente 

Terschelling 2023 vast te stellen. 
 

22.213 Verordening Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Fryslân 

 Samenvatting:  
Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. Voor de 
inwerkingtreding van deze wet moet iedere gemeente een gemeentelijke 
adviescommissie voor de advisering over de omgevingskwaliteit benoemen. Hiervoor 
moet de gemeente een verordening vaststellen. Het college stemt in met deze 
verordening en stelt de raad voor deze vast te stellen, waarna deze in werking treedt 
op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
De advisering is nu ondergebracht bij hûs en hiem. Dit wordt voortgezet totdat de 
raad een definitief besluit neemt over de gemeentelijke adviescommissie. Het is en 
blijft ook mogelijk om andere adviseurs, zoals het Adviesteam Wonen, in te 
schakelen. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Fryslân en de toelichting op de Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit Fryslân. 
2.De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Fryslân 
en de toelichting op de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Fryslân ter vaststelling aan de raad voor te leggen.  
3. De raad voor te stellen om, op basis van artikel 2 lid 3 van de Verordening,  de 
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advisering over de omgevingskwaliteit van nieuwe woningen die vallen onder het 
Woonprogramma van de gemeente, inclusief de daarbij behorende bouwwerken, 
onder te brengen bij het Adviesteam Wonen.   
 

22.214 Controleprotocol en normenkader 2022 
 Samenvatting:  

In de afgelopen jaren controleerde de accountant de jaarrekening van de gemeente 
en gaf daarbij onder andere een oordeel over de juistheid, tijdigheid volledigheid en 
rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. 
Vanaf 2023 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording 
opnemen  in de jaarrekening. 
 Daarmee wordt voor 2022 nog het bestaande proces van verantwoording gevolgd. 
Het college stemt in met het controleprotocol en normenkader 2022 en biedt deze ter 
vaststelling bij de raad aan. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het controleprotocol 2022 en het normenkader 2022.   
2. het controleprotocol 2022 ter vaststelling aan de raad aan te bieden 
3. het normenkader 2022 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.211 Ondertekenen "Sustainable shipping and Ports Initiative for a well protected Wadden 
Sea" 

 Samenvatting:  
De gemeente Terschelling ondertekent ‘The Sustainable Shipping and Ports Initiative 
for a well protected Wadden Sea’. Met de ondertekening geven we een gezamenlijk 
signaal af aan belanghebbenden, het publiek en de regeringen van de Duitsland, 
Denemarken en Nederland (deze drie landen zijn gaan samenwerken om de 
Waddenzee te beschermen).  
 
Het Initiative beoogt de paraplu te zijn voor een nauwere samenwerking tussen 
partijen voor de uitwisseling van kennis, best practices en de ontwikkeling van 
gezamenlijke initiatieven en projecten om de Waddenzee duurzaam te beschermen.  
 
De Waddenzee is sinds 2009 opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst, vanwege 
de unieke ecologische waarden van het grootste getijdengebied ter wereld. 
Daarnaast zijn de Noordzee en delen van de Waddenzee de drukst bevaren zeeën in 
de wereld. 
Gemeente Terschelling staat voor het beschermen van de Waddenzee en het 
verduurzamen van de scheepvaart en havens in de Waddenzee. De ondertekenaars 
willen samen staan en elkaar steunen om een betere balans tussen ecologie en 
economie te bereiken. De ondertekenaars streven daarnaast naar een 
klimaatneutrale Waddenzee in 2030. 

 Besluit: 
1. Het “Sustainable Shipping and Ports Initiative for a well-protected Wadden Sea” te 

ondertekenen.  
De burgemeester besluit:  
1. Wethouder J. Hoekstra-Sikkema te machtigen om het document namens het 
college te ondertekenen. 
 
 

22.215  BOB omgevingsvergunning pannakooi 
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 Samenvatting:  
De gemeente Terschelling heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen 
van een Pannakooi ten oosten van het VMBO in Midsland. Tegen de vergunning is 
een bezwaar in gediend. De bezwarencommissie adviseert het college om het 
bezwaar ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over. 

 Besluit: 
1. Het bezwaarschrift van 30 augustus 2022 ongegrond te verklaren en de 
vergunning van 1 augustus 2022 in stand te laten. 

 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 22 november 
2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


