
 

 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.199 Vaststelling bestemmingsplan Willem Barentszkade 22, West-Terschelling 

 Samenvatting:  
Het ontwerpbestemmingsplan Willem Barentzkade 22, West-Terschelling heeft zes 
weken ter visie gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen reacties en/of zienswijzen 
ingediend. Een eerder aangenomen amendement, nr. 2022/47, moet nog wel in het 
bestemmingsplan worden verwerkt. Dit amendement luidt: aan de bestemmingsregels 
onder 3.5 toe te voegen: f. het gebruik van het recreatieappartement ten behoeve van 
recreatieve bewoning zonder de realisatie van 1 parkeerplaats op het eigen terrein 
ten behoeve van het recreatieappartement. Het college stelt de gemeenteraad 
daarom voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan Willem Barentszkade 22, West-

Terschelling 
2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Willem Barentszkade 22, 

West-Terschelling gewijzigd vast te stellen. 
 

22.202 Helder Terschelling en de inzet van Verslavingszorg Noord Nederland 
 Samenvatting:  

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft een offerte uitgebracht voor de inzet 
van een outreachend hulpverlener op het eiland. Deze offerte is op verzoek van de 
gemeente opgesteld en sluit aan bij het uitvoeringsprogramma Helder Terschelling 
2021-2026. Het college heeft ingestemd met de inhoud van de offerte en stelt de raad 
voor hiervoor middelen beschikbaar te stellen. 

 Besluit: 
1. akkoord te gaan met de offerte ‘inzet outreachend hulpverlener’ van Verslavingszorg 
Noord Nederland ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Helder Terschelling. 
2. de raad voor te stellen om hiervoor in 2023  € 77.000,- beschikbaar te stellen en 
deze in de eerstvolgende begrotingswijziging 2023 te verwerken. 

 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.198 Convenant Terschellinger Ondernemersfonds 2022 

 Samenvatting:  
Het college stemt in met het Convenant Terschellinger Ondernemersfonds 2022. Met 
dit convenant worden de afspraken tussen de gemeente Terschelling en de Stichting 
Ondernemersfonds Terschelling vastgelegd.  
 
De gemeente beschouwt toeristische marketing niet als haar kerntaak. Het 
Terschellinger Ondernemersfonds verzorgt marketing voor het hele eiland en is 
daarmee van belang voor de eilander economie. 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 01-11-2022 
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 Besluit: 
In te stemmen met het Convenant Gemeente Terschelling – Stichting 
Ondernemersfonds Terschelling 2022. 
 
De burgemeester besluit: 
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema te machtigen tot ondertekening van het Convenant 
Gemeente Terschelling – Stichting ondernemersfonds Terschelling 2022.  

 
22.200 Benoemen jurylid Lutineprijs 

 Samenvatting:  
De Lutineprijs is een cultuurhistorische prijs voor publicaties over Terschelling. Deze 
publicaties kunnen een historische, sociologische, economische, taalkundige, 
biologische of psychologische achtergrond hebben.    
 
De huidige jury van de Lutineprijs heeft Sietze Haringa voorgedragen als nieuw 
jurylid, na het vertrek van Gea van Essen uit deze functie. Het college stemt in met 
deze benoeming. 

 Besluit: 
Dhr. S. Haringa te benoemen als jurylid voor de Lutineprijs. 

 
22.201 rolstoeltaxivervoer Wmo gedurende de overbruggingsovereenkomst 2022 
 Samenvatting:  

Het collectief Wmo vervoer op het eiland wordt sinds 1 januari 2022 middels een 
tijdelijke overbruggingsovereenkomst met een taxibedrijf uitgevoerd. Onderdeel van 
het collectief vervoer is de mogelijkheid van vervoer met een rolstoel. Om deze 
mogelijkheid tijdens de overbruggingsovereenkomst te kunnen garanderen, heeft de 
gemeente een aparte afspraak binnen acceptabele voorwaarden gemaakt met dit 
taxibedrijf. Hiermee is er een tijdelijke oplossing gevonden voor de gemeente om het 
collectief vervoer Wmo aan haar inwoners aan te bieden. Daarnaast zal voor 1 
januari 2023 een nieuwe aanbesteding opgestart worden. 

 Besluit: 
1. De extra kosten van de rolstoeltaxi te vergoeden gedurende de 
overbruggingsovereenkomst collectief vervoer Wmo. 
2. De extra kosten voor de inzet van de rolstoeltaxi á € 16.000 mee te nemen in de 
eerstvolgende begrotingswijziging. 
3. Uitvoering te geven aan het besluit betreffende de aanbesteding collectief vervoer 
Wmo van 30 november 2021 vóór 1 januari 2023.  

 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 1 november 
2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


