
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

23.07 Begroting na wijziging 2023 De Dienst Noardwest Fryslân 

 Samenvatting:  
De begrotingsuitgangspunten voor 2023 zijn op basis van de laatste inzichten 
geactualiseerd en samengevoegd in de begroting na wijziging 2023 De Dienst 
Noardwest Fryslân. De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2023 hangt 
samen met een aantal regelingen vanuit het Rijk, bijvoorbeeld de energietoeslag.   
 
Het college stelt de raad voor geen wensen of bedenkingen in te dienen op de 
begroting na wijziging 2023 van de Diens Noardwest Frsylân en de financiële 
gevolgen voor 2023 van € 112.000,- ten laste te brengen van de algemene middelen 
en te verwerken in de begroting 2023 middels een begrotingswijziging. 

 Besluit: 
1. Kennis te nemen van de begroting na wijziging 2023 van de Dienst Noardwest 
Fryslân.  
2. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting 
na wijziging 2023 van de Dienst Noardwest Frsylânt en de financiële gevolgen voor 
2023 van € 112.000,- ten laste te brengen van de algemene middelen en te 
verwerken in de begroting 2023 middels een begrotingswijziging. 
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

23.03 BOB geweigerde huisvestingsvergunning Kunneweg 12 
 Samenvatting:  

De gemeente Terschelling heeft een aangevraagde huisvestingsvergunning 
geweigerd. Tegen de weigering is een bezwaar ingediend. De bezwarencommissie 
adviseert het college om de weigering met verbeterde motivering in stand te laten. 
Het college neemt dit advies over. 

 Besluit: 
1. Het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften over 

te nemen en het besluit van 14 maart 2022 met verbetering van motivering in 
stand te laten.   

2. De hardheidsclausule uit de huisvestingsverordening Terschelling 2019, 
gewijzigd 13 oktober 2021, niet toe te passen.  

3. Geen vergoeding toe te kennen van gemaakte kosten van door een derde 

beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 

4. De aanbeveling van de commissie ter harte te nemen en te onderzoeken wat 

de meest realistische wijze van waardebepaling is indien een koopprijs voor 

een woning ontbreekt.  

 
23.04 besluit op bezwaar omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ van 12 

recreatiewoningen en een vrijstaande berging Westerkeijn terrein 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 24-01-2023 
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 Samenvatting:  
Er is bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning Westerkeijn terrein voor 
de bouw van 12 recreatiewoningen en een vrijstaande berging. Het college neemt het 
advies van de bezwaarschriftencommissie over en beoordeelt de aanvraag voor het 
plaatsen van een vrijstaande berging alsnog in strijd met het bestemmingsplan. Ook 
constateert het college dat van rechtswege een omgevingsvergunning voor het 
handelen in strijd met het bestemmingsplan is ontstaan. 
De overige bezwaren wijst het college  af en laat de omgevingsvergunning voor 
bouwen in stand. 

 Besluit: 
I. het bezwaar gegrond te verklaren ten aanzien van het plaatsen van de 

vrijstaande berging in strijd met het bestemmingsplan; 

II. tot het vergoeden van gemaakte kosten van door een derde beroepsmatig 

verleende rechtsbijstand tot een bedrag van € 1.082,-; 

III. voor recht te verklaren dat van rechtswege een omgevingsvergunning is 

ontstaan voor de activiteit ‘handelen in strijd met het bestemmingsplan’ 

voor plaatsing van een vrijstaande berging; 

IV. de overige bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2022 

voor de activiteit ‘bouwen’ in stand te laten. 

 
23.06 Uitstel subsidie "Frisse Start na corona" project Buurtbosrand 

 Samenvatting:  
In 2022 is een “Frisse Start na corona” subsidie verleend voor de realisatie van een 
buurtbosrand. Deze gelden moesten volgens de regeling uiterlijk op 31 december 
2022 besteed zijn aan het project. De werkgroep heeft in december verzocht om 
uitstel van deze termijn, aangezien afstemming van werkzaamheden in de openbare 
ruimte meer tijd vraagt. Het college verleent zes maanden uitstel voor de afronding 
van het project. 

 Besluit: 
“Buurtbosrand West” tot 1 juli 2023 uitstel te verlenen voor de afronding van hun 
project ten behoeve van de verleende subsidie “Frisse Start na corona gemeente 
Terschelling”, op grond van artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening 
gemeente Terschelling 2011. 
 
Niet openbaar:  
 
Aanhouden 
 

23.05 Regeling volmacht en machtiging gemeente Terschelling 2023: beleid bij 
gronduitgifte na Didam-arrest 

 Samenvatting:  
Het college besluit volmacht aan de secretaris/directeur te verlenen tot het mogen 
toepassen van de selectiecriteria bij gronduitgifte. Deze criteria waarborgen een 
passende mate van openbaarheid over de keuze en aanwijzing bij het uitgeven van 
grond. 

 Besluit: 
de burgemeester en het college van B&W: 
stellen de Regeling volmacht en machtiging gemeente Terschelling 2023: beleid bij 
gronduitgifte na Didam-arrest, vast. 
 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 31 januari 
2023. 
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,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


