
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.174 Verordening ereburgerschap 

 Samenvatting:  
In 1970 is het ereburgerschap door de gemeenteraad ingesteld. Hierbij geldt als 
criterium dat ereburgers zich op één of andere wijze in bijzondere mate verdienstelijk 
hebben gemaakt voor het algemeen belang van het eiland. Inmiddels wordt steeds 
vaker geïnformeerd naar de precieze voorwaarden of wordt gevraagd of iemand voor 
de onderscheiding in aanmerking komt.  
De verordening heeft 4 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 2 zienswijzen 
ingediend, waarvan 1 heeft geleid tot een aanpassing in de verordening. Het college 
stelt de gemeenteraad voor om de aangepaste verordening vast te stellen.   

 Besluit: 
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen Verordening op de toekenning van 
het ereburgerschap in de gemeente Terschelling.  
2. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening op de toekenning van het 
ereburgerschap in de gemeente Terschelling, met inachtneming van de voorgestelde 
beantwoording in de reactienota Zienswijzen Verordening op de toekenning van het 
ereburgerschap in de gemeente Terschelling, vast te stellen.  
 

22.175 Het vaststellen van de Verordeningen Toeristenbelasting 2023, 
Watertoeristenbelasting 2023 en de Forensenbelasting 2023 

 Samenvatting:  
Het college besluit aan de raad voor te stellen om het tarief Toeristenbelasting, het 
tarief Watertoeristenbelasting en het tarief Forensenbelasting voor belastingjaar 2023 
vast te stellen. 
 
In het coalitieakkoord: “Koers naar de toekomst: Meedenken, Meepraten Meedoen” is 
opgenomen dat de hoogte van het tarief van de toeristenbelasting wordt vastgesteld 
tijdens de behandeling door de Raad van de Kadernota in het voorjaar.  
Gezien de tijd die zat tussen het vaststellen van dit coalitieakkoord (25 mei) en het 
opstellen  van de Kaderbrief was dat dit jaar niet haalbaar. 
 
Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2023-2026 op 13 juli 2022 heeft de Raad 
daarom ingestemd met het raadsvoorstel waarin het volgende was opgenomen:  
“De raad is voornemens het tarief toeristenbelasting te verhogen met maximaal de 
inflatie tot € 1,92. Het vast te stellen tarief toeristenbelasting zal in het najaar aan 
de Raad worden aangeboden”. 

 Besluit: 
1. in te stemmen met  

- De Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2023,  
- De Verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 

2023, 
- de Verordening op de heffing en invordering van Forensenbelasting 2023. 

 
2. om voor te leggen aan de Gemeenteraad ter vaststelling  
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-    de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2023, 
-    de Verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 
2023, 

            -    de Verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 
2023. 
 

22.176 Treasurystatuut 2022 
 Samenvatting:  

Het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd. Dit is voor het laatst gebeurd in 
2015, naar aanleiding van de invoering van het verplicht schatkistbankieren.  
 
In de tussentijd is de wetgeving niet zodanig veranderd dat het statuut hierop 
aangepast moest worden. De gedane wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op 
aanvullende of gewijzigde interne regelgeving, actualisatie bevoegdheden en 
tekstuele verduidelijkingen. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het Treasurystatuut 2022; 
2. De raad voor te stellen om het Treasurystatuut 2022 vast te stellen. 

 
22.177 Leges Omgevingsvergunning 
 Samenvatting:  

In het coalitieakkoord 2022/2026 “Koers naar de toekomst”  is opgenomen dat de 
coalitie wil bereiken dat de bouwleges met 25% worden verlaagd, indien mogelijk met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 
 
Het college heeft om dit doel te bereiken het volgende besloten. De Leges voor 
bouwkosten uit hoofde van de BRIKS taken worden met terugwerkende kracht tot 
1/1/2002 verlaagd met 25%. De leges voor de bouwkosten uit hoofde van de BRIKS 
taken worden structureel vanaf 1/1/2023 verlaagd met 25%. De grondslag van de 
bouwkosten, waarover leges voor omgevingsvergunningen worden geheven, met 
ingang van 1-1-2023 te verruimen de gederfde inkomsten voor de leges BRIKS taken 
te dekken uit de algemene middelen van de gemeente. Het college legt dit voor aan 
de raad. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het verlagen van de leges voor de bouwkosten uit hoofde 

van de BRIKS taken met terugwerkende kracht tot 1/1/2022 met 25%; 
2. In te stemmen met het structureel verlagen van de leges voor de bouwkosten 

uit hoofde van de BRIKS taken met 25%; vanaf 1/1/2023. 
3. In te stemmen met het verruimen van de grondslag voor de bouwkosten, 

waarover leges voor omgevingsvergunningen worden geheven; 
4. In te stemmen met het dekken van de gederfde inkomsten van de leges 

BRIKS taken uit de algemene middelen van de gemeente; 
5. .De raad voor te stellen: 

-dat de leges voor bouwkosten uit hoofde van de BRIKS taken met 
terugwerkende kracht tot  1/1/2022 met 25% worden verlaagd; 

            -dat de leges voor bouwkosten uit hoofde van de BRIKS taken structureel    
worden verlaagd met 25% vanaf 1/1/2023; 
            -dat de grondslag van de bouwkosten, waarover leges voor bouwactiviteiten 
worden geheven, worden met ingang van 1/1/2023 verruimd; 
           -dat de gederfde inkomsten uit de leges van de bovengenoemde maatregelen 
worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente.  
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22.149 Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning verbouw horecapand naar 
appartementen Molenstraat 5 West-Terschelling 

 Samenvatting:  
Gemeente Terschelling heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw 
van een horecapand aan de Molenstraat 5 in West Terschelling. De bedoeling is dat 
het horecapand verbouwd wordt naar vier appartementen. 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: 
I. het bezwaarschrift van 8 februari 2022 ongegrond te verklaren; 
II. voor recht te verklaren dat op de aanvraag een omgevingsvergunning is 

verleend; 
III. aanvullend het belang te motiveren voor de uitbreiding van wooneenheden en 

de interpretatie van de Derde herziening beleidsregels nieuwe woningen; 
IV. de omgevingsvergunning van 28 december 2021 voor het overige ongewijzigd 

in stand te laten.  
 

22.178 Procedure strandrijontheffingen 2022-2023 
 Samenvatting:  

Het college heeft besloten in overleg met verschillende partijen, waaronder de 
Landroverclub Terschelling, om de aanvraagprocedure voor het strandrijden aan te 
passen. Binnen het beschikbare aantal ontheffingen is een verdeling gemaakt tussen 
eilanders en niet eilanders. Daarnaast moeten mensen door middel van een test 
aangeven of ze kennis hebben genomen van de regels voor het rijden op het strand.    

 Besluit:  
In te stemmen met de gewijzigde afhandeling van strandrijontheffingen voor 2022-
2023, waarbij: 

a. Er twee gelijke aanvraagprocedures zijn, een voor inwoners en een voor 
niet inwoners, waarbij gecheckt wordt of de aanvrager in de goede 
procedure heeft aangevraagd. 

b. Aanvragers getest worden op hun kennis van de regels van het 
strandrijden. 

 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 20 september 
2022. 

 
 

,voorzitter 
 

 
  ,secretaris/directeur 
   


