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Geacht College,
Naar aanleiding van de berichten dat Rederij Doeksen op 24 en 25 april extra
vervoercapaciteit inzet heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende schriftelijke
vragen.
1. Is het College bekend met de extra inzet van het MS Friesland op vrijdag 24 en zaterdag
25 april? Zo ja, wat vindt het College van deze extra inzet?
2. Is het College door Rederij Doeksen vooraf in kennis gesteld van de extra inzet van het
MS Friesland?
3. Is Rederij Doeksen vanuit de concessie verplicht om buiten de huidige (aangepaste)
dienstregeling extra capaciteit in te zetten in het geval van volgeboekte afvaarten?
Zo ja is er een mogelijkheid om via de Veiligheidsregio Fryslan te vragen om deze extra
afvaarten tegen te gaan?
Zo nee, kan Rederij Doeksen dit zonder overleg bepalen?
4. Is er vooraf overleg geweest met huisartsen en ambulance personeel?
Zo ja, wat is de mening van deze zorgprofessionals over de extra inzet van de veerdienst?
Zo nee, is het College bereid alsnog in overleg te treden met de genoemde
zorgprofessionals en de uitkomst van dat overleg te delen met de gemeenteraad van
Terschelling en het RBT?
5. Klopt het dat er afspraken zijn gemaakt met huisartsen over de maximale zorgcapaciteit?

Zo ja wat is die capaciteit, waar is deze op gebaseerd en hoe wordt dit gemonitord en
gehandhaafd?
En zo ja, waren er ook andere partijen betrokken bij vaststellen van deze afspraken zoals
bijvoorbeeld de VRF? Zo ja welke? Zo nee waarom niet?
Als deze afspraken inderdaad gemaakt zijn, wanneer zou het College de raad hierover op de
hoogte brengen?
6. Is er binnen de politie op Terschelling voldoende capaciteit om de richtlijnen van het RIVM
te handhaven?
Zo ja, is deze capaciteit nog steeds voldoende met een toenemend aantal gasten op het
eiland?
Zo nee, wat zijn de stappen die het College gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de
politie capaciteit wel voldoende is?
7. Op dit moment zijn nog steeds alle reguliere afvaarten te boeken na 28 april. Betekent dit
dat Rederij Doeksen na 28 april weer zijn normale dienstregeling gaat varen?
Zo ja, is het College bereid om met Rederij Doeksen en de VRF op zeer korte termijn, in
gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat er voorlopig niet meer dan 2 afvaarten per dag van
en naar Terschelling gaan? Óf wanneer dat vereist is ivm de concessie, met het ministerie
van I&M daarover in gesprek te treden?
8. Is het College het met ons eens, dat het inzetten van extra afvaarten van Rederij
Doeksen, haaks staat op de oproep van de Waddenburgemeesters om niet naar de eilanden
te komen? Zo nee waarom niet?
Zo ja, heeft het College zelf ook een idee hoe dit tegenstrijdige signaal tegen te gaan?
9. Kan het College, gezien de situatie met extra afvaarten al dit weekend, deze vragen zo
snel mogelijk beantwoorden? Liefst voor de 1e extra afvaart op 24 april?

Wij begrijpen dat de huidige situatie lang duurt en veel vergt van een ieder.
Echter heeft minister president Rutte gisteren duidelijk gemaakt dat de richtlijnen die nu
gelden voorlopig ons nieuwe normaal zullen zijn.
De premier heeft enige tijd geleden ook opgeroepen om geen vakantie te boeken.
Het kan volgens de fractie van de Partij van de Arbeid niet zo zijn dat het hele systeem van
goede zorgverlening op Terschelling op het spel gezet wordt, omdat mensen, tegen het
advies in alsnog op vakantie hier komen.
Daarnaast kan het ook niet zo zijn dat vele eilander verhuurders, met het oog op de beperkte
zorgcapaciteit en vervoerscapaciteit, nu veel huurinkomsten missen, terwijl anderen blijven
verhuren of toch naar hun eigen vakantiewoning komen en zo de druk op de zorgcapaciteit
onnodig vergroten.
Laten we zo veel mogelijk de richtlijnen van het RIVM volgen, zodat we ook zo snel mogelijk
de economie weer open mogen gooien!

Met vriendelijke groeten,
Raadsfractie Partij van de Arbeid Terschelling
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