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Zetelwissel bij de PvdA
In een extra raadsvergadering op 26 april jl is afscheid genomen van Christa Oosterbaan
als raadslid. Colin de Beer heeft zijn benoeming aanvaard op die zelfde datum en maakt de
raadsfractie van de PvdA weer compleet.
De mooie woorden die zijn gesproken op deze avond kunt u terugluisteren op deze plek.

Beëdigd raadslid Colin de Beer (PvdA) en Burgemeester van Terschelling Caroline van de
Pol.

Jaarrekening 2020

Jaarlijks legt het college financiële verantwoording af over het gevoerde
bestuur aan de gemeenteraad. Het papieren document wat hier aan ten
grondslag ligt wordt de jaarrekening genoemd, een omvangrijk stuk wat door de
raadsleden kritisch wordt doorgelezen en zorgt voor veel vragen en discussie.

Een van de doelstellingen voor volgend jaar, is om de leesbaarheid te
vergroten. In de raadscommissie van 19 mei is de jaarrekening besproken en
vervolgens staat deze geagendeerd voor de gemeenteraad van 9 juni. Via de
link komt u bij de stukken.

Politiek actief! Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022...

In maart 2022 mag er weer gestemd worden, voor de gemeenteraad.

Wilt u meer weten over de lokale politiek? Dan kunt u zich binnenkort opgeven
voor de cursus Politiek Actief van de gemeente Terschelling.
In september wordt gestart met een cursus voor iedereen die erover nadenkt
om actief te worden binnen de gemeentepolitiek van Terschelling. In een
tweetal bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod. U krijgt o.a.
inzicht in de basis van het politieke werk, wat de taken en rollen zijn van de
gemeenteraad en maakt u kennis met enkele raadsleden.

Wij komen graag met u in contact!
Wij zijn er voor u, dus laat ons weten wat u in de
nieuwsbrief graag zou terugzien.

Inmiddels vergadert de Raad al een jaar digitaal, dat is niet zoals
we graag zouden willen, maar nog wel noodzakelijk. De
Raadsleden missen u en het contact op en rond vergaderingen
van de commissie en de raad. Ondanks dat er geen fysieke
bijeenkomsten zijn, zijn de raadsleden wel bereikbaar. Schrijft u
ons?
grifts@terschelling.nl

Aanstaande
vergaderingen
Raadsvergadering: woensdag 9 juni,
19.30 uur
Raadscommissie: woensdag 16 juni,
19.30 uur
Et er oer ha: woensdag 30 juni,
20.00 uur

Meer informatie over de vergaderplanning vindt u hier.
Wilt u ook een mail ontvangen wanneer de nieuwe vergaderstukken online
staan? Meldt u dan hier aan!

Et er oer ha
Et er oer ha is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners,
instellingen en ondernemers over een actueel onderwerp. Op 30 juni zullen er in de
volgende Et er oer ha op de digitale wijze, via Starleaf verschillende nieuwe plannen
gepresenteerd worden. Kijkt u mee?
De agenda van volgende Et er oer ha van 30 juni 2021 zal hier te vinden zijn.

Gemeenteraadsvergadering, 12 mei 2021, Terschelling TV
In de gemeenteraadsvergadering van 12 mei is onder meer besloten over
•

de conceptbegroting van 2022 van GR De Waddeneilanden

•

beleidsnotitie mantelzorgondersteuning 2021-2025

•

Verordening adviesraad Sociaal Domein Noordwest Friesland

•

Baaiduinen 4b, toepassen hardheidsclausule bouwen nieuwe woning

•

FUMO, een wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling en de
ontwerpbegroting van 2022

•

Programmaplan Waddeneilanden

•

diverse gemeentelijke belastingen

En er is een motie aangenomen waarbij het college wordt gevraagd te onderzoeken
of het door de Passantenhaven ontwikkelde model geschikt is voor het verwijderen
van plastic en zoja om het gebruik en de ontwikkeling van dit model te ondersteunen
zodat het kan worden gebruikt in de gemeentelijke havens met als doel zwerfafval op
te ruimen.

Wat doet de gemeenteraad met uw brief?
Alle brieven, post en emails gericht aan de gemeenteraad worden op de griffie
verwerkt, de griffier doet dit in opdracht van- en namens de gemeenteraad.
1. Als eerst ontvangt u een bevestiging, dat uw poststuk is ontvangen en wordt uw
brief opgenomen in het digitale postvolgsysteem dat de gemeente heeft.

2. Uw brief wordt opgenomen op de lijst van ingekomen stukken, die wekelijks op
vrijdag aan de raadsleden wordt toegezonden. De raads- en commissieleden kunnen
uw brief dan allemaal lezen.
3. In het presidium (maandelijkse bijeenkomst van de fractievoorzitters, de voorzitter
van de raad en de commissie en de griffier) wordt besproken hoe de brieven worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De keuze is hierbij als volgt:
A: uw brief wordt ter kennisgeving aangenomen
B: uw brief wordt ter afhandeling doorgeleid aan het college
C: uw brief wordt betrokken bij een raadsbesluit

4. Bij de publicatie van de agenda en de stukken van de volgende raadsvergadering

staat de brief op een lijst met ingekomen stukken en staat vermeld dat ofwel een
'burger' of de naam van de organisatie een brief heeft gezonden met het onderwerp
en de datum van sturen.
Eenieder heeft recht op inzage van de stukken, en dus ook van uw brief. Op
eenieders verzoek, wordt door de griffie een kopie toegezonden. In deze kopie zijn
alle namen van personen en adresgegevens "weggelakt" in verband met de
regelgeving rondom privacy (AVG).

5. In de raadsvergadering wordt het besluit genomen (keuze A,B,C).

6. Nadat de gemeenteraad over uw brief besloten heeft ontvangt u namens de raad,
van de griffier een bericht over dit besluit.

Meestal besluit de raad A: uw brief wordt ter kennisgeving aan te nemen.
De gemeenteraad reageert in de regel nooit als collectief op een brief. Dit lichten wij
nader toe op de website van de gemeenteraad onder kopje "vraagbaak" 2.2.1 wat
gebeurt er met mijn brief aan de raad.

Nieuwsbrief
Op verzoek van de gemeenteraad is
deze nieuwsbrief gecreëerd. Heeft u
ideeën, tips of wensen voor
volgende edities dan horen we dit
graag!
Het mailadres van de griffie luidt:
grifts@terschelling.nl

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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