
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.188 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 
deze ten lasten van de algemene middelen te brengen. 

4. 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. 
5. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming 2023-

2026. 
6. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van (hoofdstuk 3)  

€ 5.182.000.  
7. De Raad voor te stellen de 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 

 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 04-10-2022 
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STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.187 Ophoging energietoeslag € 1.300 
 Samenvatting:  

Het college van B&W heeft op 29 maart 2022 besloten over te gaan tot een betaling 
voor een eenmalige energietoeslag van € 800,- per huishouden voor mensen met een 
inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit ter compensatie 
voor de hoge energielasten. Deze eenmalige regeling wordt verhoogd naar € 1.300,- 
per huishouden. 
 
De laatste € 500,- van de energietoeslag wordt naar verwachting in oktober 2022 
uitgekeerd. De inwoners die al een toeslag van € 800,- hebben ontvangen hoeven 
deze niet opnieuw aan te vragen. Indien er recht bestaat op de extra € 500,- wordt 
deze automatisch uitbetaald.                                                          
Inwoners die deze toeslag nog niet hebben aangevraagd en dus ook nog niet de 
eerste € 800,- hebben gekregen roepen wij op om dat alsnog te doen. 

 Besluit: 
1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.3 gemeente Terschelling 

vast te stellen en gelijktijdig versie 2022.2 te laten vervallen en hierbij:  
a. De eenmalige energietoeslag van € 800 te verhogen tot een bedrag van 

maximaal € 1.300. 
b. De controlesystematiek-achteraf (op basis van steekproef) voor de groep 

zzp’ers toe te voegen. 
2. De doelgroep en voorwaarden ongewijzigd te laten. 
3. De kosten ten laste te brengen van de extra te ontvangen middelen vanuit het 

Rijk. 

 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 11 oktober 
2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


