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Profielschetsvergadering 26 mei 2020
Tijdens deze bijzondere vergadering heeft de gemeenteraad de profielschets voor
de nieuwe burgemeester vastgesteld.
De Commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân, de heer A. A. M. Brok was
hierbij aanwezig. De profielschets werd, namens de gemeenteraad van
Terschelling, door mevrouw Oosterbaan aan de commissaris overhandigd.
Tijdens deze vergadering nam de gemeenteraad ook besluiten over:
* Instellen vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester
* benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
* Vaststellen Verordening vertrouwenscommissie
De vergadering is hier te bekijken of via Terschelling Tv.

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

De afgelopen periode hebben inwoners van Terschelling met de
gemeente mee kunnen denken. Maar liefst 174 inwoners gaven aan
welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor hun nieuwe
burgemeester. Die moet vooral betrokken zijn, oog voor
maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben en
toegankelijk zijn voor inwoners. De resultaten zijn door de
gemeenteraad meegenomen bij het opstellen van de
profielschets. Deze profielschets is door de Gemeenteraad op 26 mei
2020 vastgesteld. In de profielschets geeft de gemeenteraad aan
welke eigenschappen zij belangrijk vindt voor een nieuwe
burgemeester. U kunt de profielschets hier terugvinden.

Voortgang procedure nieuwe burgemeester voor Terschelling

De burgemeestersvacature is inmiddels in de Staatscourant en op de website van
het ministerie van BZK en de provincie Fryslân openbaar gemaakt.

Selectie van kandidaten
Nadat het verstrijken van de sollicitatietermijn, beoordeelt de CdK welke
sollicitanten geschikt kunnen zijn. Hij wint over de kandidaten inlichtingen in en
voert met hen gesprekken. Hij selecteert een aantal kandidaten en legt deze begin
juli voor aan de Vertrouwenscommissie. De CdK en de Vertrouwenscommissie
maken samen de definitieve selectie. De Vertrouwenscommissie gaat in juli met
deze kandidaten in gesprek.

Aanbeveling van de gemeenteraad
De Vertrouwenscommissie brengt verslag uit aan de CdK. Ook komt ze met een
vertrouwelijk advies aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad besluit in augustus, achter gesloten deuren, in een aanbeveling
welke kandidaten als eerste en tweede op de voordracht komen. Aansluitend zal, in
een openbare raadsvergadering, de raad de naam van de eerstgenoemde
kandidaat openbaar maken.

Benoemingsbesluit
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de minister van BZK. De CdK doet in
een rapportage verslag aan de minister. Vervolgens bereidt de minister het
Koninklijk Besluit voor. Zijne Majesteit de Koning ondertekent het besluit, net als de
minister, die er verantwoordelijk voor is. De benoeming van een kroonbenoemde
burgemeester geldt voor zes jaar.

Installatie en beëdiging
Na publicatie van het Koninklijk Besluit beëdigt de CdK de nieuwe burgemeester en
volgt de installatie in een openbare raadsvergadering.
De verwachting is dat de installatie, als het Zijne Majesteit De Koning mag
behagen, eind oktober 2020 plaatsvindt. De burgemeester legt daarbij ten
overstaan van de raad de eed (verklaring en belofte) af. Bij de installatie krijgt de
burgemeester de ambtsketen omgehangen en de voorzittershamer overhandigd.

Raadsvergadering 27 mei 2020

In deze digitale raadsvergadering heeft de gemeenteraad besluiten genomen over:
* Planvorming Dellewal
* Ontwerp bestemmingsplan West- Terschelling Tonnenloods
* Concept RES Fryslân
* Begroting 2021 & Jaarstukken 2019 GR Hûs & Hiem
* Herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân
* Begroting 2021 & Jaarrekening 2019 GR De Waddeneilanden
* Concept Programma begroting 2021 & Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio
Fryslân
* Aanwijzen 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
* Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders
* Aanvulling op het Regelement van Orde i.v.m. Spoedwet digitale besluitvorming
* Ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool te West-Terschelling
* Lidmaatschap WSGO Werkgeversvereniging SGO
* Vaststellen bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
Ook werden er 2 moties aan de orde van de dag ingediend en aan de agenda
toegevoegd, te weten;
- Een motie van de VVD en PvdA over de economische, sociale
en financiële impact van de Corona crisis op Terschelling.
De motie werd met algemene stemmen aanvaard.
- Een raadbrede motie over de vervoerscapaciteit van de veerdienst.
Deze motie werd tevens met algemene stemmen aanvaard.
Beide moties kunt u hier terugvinden.

Raadsinformatiesysteem Ibabs
Op dit moment kunnen burgers informatiestukken en agenda's vinden op de site van
de Gemeenteraad van Terschelling èn via de app van raad digitaal.
De gemeenteraad van Terschelling werkt zelf met een nieuw informatiesysteem, Ibabs
genaamd.
Vanaf heden is dit informatiesysteem ook voor burgers toegankelijk. U kunt de app
van Ibabs downloaden via de appstore of google play (zoekterm: Ibabs). Kiest u bij
het installeren als plaats 'Terschelling' en als gebruikersnaam en wachtwoord
voor 'burger'.
Via deze app kunt u, net als bij de app van raad digitaal, alle openbare agenda's en
vergaderstukken van de gemeenteraad Terschelling raadplegen en downloaden

Op dit moment kunt u de oude app (Raad digitaal) èn de nieuwe app (Ibabs)
gebruiken. Na het zomerreces zal de app van raad digitaal echter niet meer worden
bijgehouden.
Installeer de app van Ibabs dus zo snel mogelijk. Wij helpen u hierbij graag! Mail
grifts@terschelling.nl of bel (0562) 446244 (vraag naar de griffie).

Inspreken tijdens Corona
De vergaderingen van de commissie zijn i.v.m. maatregelen omtrent Corona digitaal.
Ook tijdens een digitale commissievergadering kunt u gebruik maken van het
inspreekrecht. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda of bij een
algemeen onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen. De eerstvolgende
commissievergadering is digitaal is op woensdag 17 juni 2020. Wilt u gebruik willen
maken van het inspreekrecht? Wij vragen u dit tot 24 uur voor aanvang van de
vergadering te melden via 0562 - 446208. Mailen mag ook via griffie@terschelling.nl
De griffie zal vervolgens contact opnemen om de verschillende mogelijkheden met u te
bespreken.

Vergaderplanning commissie en raad
Commissievergadering
17 juni 2020 om 19.30 uur.
Raadsvergaderingen
01 juli 2020 om 19.30 uur
26 augustus om 19.30 uur is een bijzondere raadsvergadering gepland ten
behoeve van de aanbeveling nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Nieuwsbrief
Op verzoek van de gemeenteraad is
deze nieuwsbrief gecreëerd. Heeft u
ideeën, tips of wensen voor volgende
edities dan horen we dit graag!
Onderaan deze mail vindt u een link om
zich af te melden. In dat geval
worden uw gegevens automatisch uit de
lijst verwijderd.

Wilt u meer weten over de vijf partijen die zitting hebben in de gemeenteraad? Via
onderstaande links vindt u hun websites:
PvdA
VVD
Plaatselijk Belang
CDA
SAMEN TERSCHELLING
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