
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter kennisname:  
 

22.125 Motie Corona Beleid Terrassen 2022 
 Samenvatting:  

Op 20 april 2022 heeft de gemeenteraad de motie Corona Beleid Terrassen 2022 
aangenomen. Het college heeft  besloten om deze motie uit te voeren om 
continuering van de reguliere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Door de uitvoering 
van deze motie wordt het seizoen voor het kamperen bij de boer verlengd en mogen 
en 2 tentjes bij een hoofdtent geplaatst worden en ook bij groepsaccommodaties 
mogen tenten bijgeplaatst worden. Daarnaast mogen pensions en 
horecavoorzieningen op campings ook niet-gasten bedienen en mogen winkels een 
standplaats buiten innemen. De maatregelen gelden tot 1 november 2022. 

 Besluit: 
1. De motie ‘Corona Beleid Terrassen 2022’ uit te voeren waar het de 

bevoegdheden van het college betreft. 
2. De tijdelijke beleidsregel horeca Terschelling 2022, voor zover het de  

bevoegdheid van het college betreft, vast te stellen tot 1 november 2022.  
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.119 Benoeming AB-Leden Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden 

 Samenvatting:  
De gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden is een openbaar lichaam met 
rechtspersoonlijkheid waarbij in de regeling bepaald is dat het Algemeen Bestuur 
wordt gevormd door de voltallige gezamenlijke collegeleden van de deelnemende 
gemeenten. Na het vertrek van wethouder Haringa en de benoeming van wethouder 
Van Essen brengt de gemeenschappelijke regeling met zich mee dat het college 
mevrouw Van Essen benoemt tot lid van het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018. Daarnaast wordt 
burgemeester Van de Pol met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2020 benoemd 
als lid van het algemeen bestuur, zodat ook deze benoeming formeel vastligt. 

 Besluit: 
1. Burgemeester Van de Pol met terugwerkende kracht per 28 oktober 2020 te 
benoemen tot lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling De 
Waddeneilanden 2018. 
2. Wethouder Van Essen te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018. 
 

22.120 Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026 Agenda voor het Waddengebied 2050 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 21-06-2022 
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 Samenvatting:  
Tijdens de Toogdag Wadden op 3 februari 2021 hebben ruim 50 partijen de 
instemmingsverklaring Agenda voor het Waddengebied 2050 (Agenda) ondertekend.                       
De ondertekenende partijen zijn gestart om de in de Agenda opgenomen 
uitvoeringsstrategieën te vertalen in een Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 
– 2026 (Uitvoeringsprogramma). Het college neemt kennis van de reactienota op het 
uitvoeringsprogramma en stemt in met het definitieve concept. 

 Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde Reactienota Uitvoeringsprogramma 2021 – 

2026 
2. Met inachtneming van de reactie-/aandachtspunten Bereikbaarheid, 

Kleinschalig historisch medegebruik, Energieopwekking en Beleidskader 
Natuur, in te stemmen met het definitieve concept Uitvoeringsprogramma 
2021 – 2026 

3. Michiel Uitdehaag als lid van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied namens 
de GR mandaat te verlenen in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 
2021 – 2026 namens de gezamenlijke Waddeneilanden.  

 
22.123 Aanwijzen Toezichthouder 
 Samenvatting:  

Het college besluit om een toezichthouder aan te wijzen voor de uitvoering van 
Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, 
Basisregistratie Personen, Havenverordening, Huisvestingswet en de WABO voor 
zover het betreft het project ‘Recreatieve bewoning van permanente woningen’. 

 Besluit: 
1. de heer S.B. Besamusca aan te wijzen als toezichthouder voor de uitvoering van 
Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, 
Basisregistratie Personen, Havenverordening, Huisvestingswet en de WABO voor 
zover het betreft het project ‘Recreatieve bewoning van permanente woningen’ 
 

22.124 Voordracht leden beoordelingscommissie klimaatfonds 
 Samenvatting:  

Recent heeft rederij TSM in samenwerking met de gemeente Terschelling en Vlieland 
een klimaatfonds voor het financieren van duurzame projecten op Terschelling en 
Vlieland opgericht. Door bewoners van Vlieland en Terschelling aangedragen 
projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit 
bewoners van Vlieland en Terschelling en de rederij TSM. Namens de gemeente 
Terschelling worden A.Haantjes en L. Doeksen als lid van de beoordelingscommissie 
van het Klimaatfonds voorgedragen. 

 Besluit: 
1. A. Haantjes en L. Doeksen voor een periode van twee jaar namens de 

gemeente Terschelling voor te  dragen als leden van de 
beoordelingscommissie aan het bestuur van de Stichting Klimaatfonds. 

 
22.126 Afwijken welstandsadvies 

 Samenvatting:  
Er is een aanvraag binnengekomen voor het isoleren van sociale huurwoningen. Het 
college heeft besloten om af te wijken van het welstandsadvies. Afwijken van dit 
advies kan om economische en maatschappelijke redenen. Het verduurzamen van 
een woning is een maatschappelijk belang. Bijkomend voordeel is dat bewoners 
energie kunnen besparen. 
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 Besluit: 
1. Af te wijken van het advies van Hûs en Hiem ten aanzien van de 
omgevingsvergunning voor het vervangen en isoleren van de daken Pirolastraat 2, 4, 
6, 8, 12, 14 en 16 en Zeedistelstraat 1, 2 en 3 te West-Terschelling. 

 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 27 juni 2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


