Formerum, 28-11-2019.

Geacht college,
In de raadsvergadering van 26 november 2019, heeft de fractie van Samen Terschelling een
aantal vragen gesteld tijdens de behandeling van agendapunt 14. Over de 2e Bestuursrapportage.
We hebben de beantwoording hierover van het college nog eens aandachtig op de
geluidsband na geluisterd en bekeken. Onze conclusie is dat het college onze vragen niet
naar behoren heeft beantwoord. Vandaar dat ondergetekende hieronder de vragen
nogmaals schriftelijk stelt aan het college, met uiteraard de vraag daar aan gekoppeld, als
uw college deze onderstaande vragen schriftelijk wil beantwoorden.
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groeten, Gossen Bos, fractievoorzitter Samen Terschelling.
Vragen over 2e Bestuurs-rapportage.
1) Moeten we de 2e Bestuurs-rapportage kennisnemen van, of instemmen met ?
2) Welk bedrag staat in de begroting 2019 voor de inhuur van externe juridische
kosten?
3) Welk bedrag is tot nu toe gemoeid met inhuur externe juridische ondersteuning bij
het Eilan festival ?
4) Welke schatting kunt u nu al maken op nog te verwachten inhuur externe juridische
ondersteuning voor afhandeling van het Eilan festival ?
5) Volgens de fractie van Samen Terschelling moet een budgetoverschrijding boven de
€ 25.000,- gemeld worden aan de raad en als het even kan vooraf een goedkeuring
voor gevraagd worden. Volgens ons is dit niet gebeurd. Graag uitleg over deze gang
van zaken.
6) Kan het college ons informeren over welk bedrag aan externe adviseurs en welk
bedrag aan externe juridische ondersteuning m.b.t. de Fumo ?
( nader uitleg ) Op blz 7 van de Bestuurs-rapportage staat onder punt 10 een
budgetoverschrijding van € 75.000,- door inschakeling van externe adviseurs bij de
evaluatie van de Fumo. Tussen haakjes staat hierbij incl. juridische kosten.

7) Klopt het, dat deze extra last van € 75.000,- slechts een tussenopname is tot nu toe ?
8) Klopt het dat na deze extra last van € 75.000,- de meerkosten aan de Fumo
aanzienlijk hoger zal worden aangezien we er met de Fumo nog niet uit zijn.
9) Net als in de vorige vraag bij het Eilan festival , zijn deze budgetoverschrijdingen
eerder voorgedragen voor goedkeuring aan de raad, omdat deze de toegestane
overschrijding van € 25.000,- aanzienlijk overstijgen ?
10) We hebben het met de fractie van PBT al in de commissievergadering overgehad
over de vermelding op pagina 8 over verwachte meerkosten van de Fumo van
€ 175.000,- . Toen werd er gemeld dat dit een drukfoutje was. U bevestigde dit zelfs
via een schriftelijke beantwoording. Zie bijlage 14d. Kunt u ons nu voor alle
duidelijkheid rapporteren wat nu de meest waarschijnlijke meerkosten aan adviseurs
en externe juridisch advies zal worden in 2019 ? Moet de begroting voor 2020 op dit
onderwerp niet bijgesteld worden, gezien de moeizame vorderingen met de Fumo ?

