Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 21-12-2021
Openbaar:
21.231

Uitvoeringsprogramma Agenda voor het Waddengebied 2050
Samenvatting:
Het college neemt kennis van en stelt de raad voor in te stemmen met het Concept
Uitvoeringsprogramma 2021-2026 bij de Agenda voor het Waddengebied 2050. Het
Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied
2050, waarvoor de Waddeneilanden op 3 februari 2021 een instemmingsverklaring
hebben ondertekend. Het Uitvoeringsprogramma bevat een bundeling van initiatieven
die (mede) bijdragen aan het behalen van de doelstellingen voor de Waddenzee en
het Waddengebied en waar partijen in de periode 2021-2026 mee aan de slag willen.
Die doelstellingen zijn: “Een duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”. Voor
het Waddengebied “veilig, vitaal en veerkrachtig in 2050”.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Concept Uitvoeringsprogramma 2021-2026 bij de
Agenda voor het Waddengebied 2050.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het Concept Uitvoeringsprogramma
2021-2026 bij de Agenda voor het Waddengebied 2050.

21.232

Programmaplan Waddeneilanden
Samenvatting:
Om de eilander (bestuurlijke) samenwerking te verstevigen en uitdagingen die op de
eilanden afkomen het hoofd te bieden, heeft het Dagelijks Bestuur van GR de
Waddeneilanden in 2020 opdracht gegeven een Programma op te zetten: Een plan
voor een programma om de leefbaarheid op de Waddeneilanden te behouden en te
werken aan een duurzaam en vitaal toekomstperspectief voor de Waddeneilanden.
Het college stemt in met het uitvoeringsprogramma en stelt de raad voor kennis te
nemen van het uitvoeringsprogramma van het Programma Waddeneilanden en
hierop geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma van het Programma
Waddeneilanden.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van het
Programma Waddeneilanden en geen zienswijze in te dienen bij de Stuurgroep
Waddeneilanden.

21.235

Kaderbrief 2023 - 2026 Veiligheidsregio Fryslân
Samenvatting:
Jaarlijks krijgt de gemeenteraad de kaderbrief vanuit de Veiligheidsregio Fryslân
(VRF) ter voorbereiding op de begroting van de VRF. Deze kaderbrief voor 2023 en
verder staat vooral in het teken van de extra taken voor kinderen onder de 9
maanden, de wijzigingen in de Cao en de uitbreiding van de rijks vaccinatie. Er is een
mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze kaderbrief. Het college adviseert
de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen, omdat het financiële effect op
onze begrotingscijfers gering is en er daarnaast geen inhoudelijke wijzigingen in het
beleid van de VRF zijn vast te stellen.
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Besluit:
1. Kennis te nemen van de kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2023 – 2026.
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief
Veiligheidsregio Fryslân 2023 – 2026.
3. De financiële consequenties te verwerken in de kadernota 2023.
21.236

2e begrotingswijziging 2021
Samenvatting:
Bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2021 zijn in de raad tevens
wijzigingen op de begroting voor het jaar 2021 aan de orde geweest. Dit leidt nu tot
de voorliggende tweede begrotingswijziging 2021 die hierbij formeel ter vaststelling
wordt voorgelegd. Een nadere toelichting op de verschillende posten is te vinden in
de 2e bestuursrapportage 2021.
Besluit:
1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 en deze ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.

21.229

Beleidsregels Loonkostensubsidie Participatiewet 2022
Samenvatting:
De beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2022 dienen te worden
vastgesteld voor 2022. Er zijn aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de
beleidsregels goed aansluiten bij de ontwikkelingen van het wettelijk minimum loon.
Tevens is met de beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2022
terugvordering van teveel betaalde loonkostensubsidie mogelijk. Het college stelt de
nieuwe beleidsregels vast.
Besluit:
1. De beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2022 vast te stellen.
2. De (oude) beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2021
(gepubliceerd op 24 november 2020) in te trekken.

21.230

Voorstel schikking WMO-tarieven
Samenvatting:
Een aantal zorgaanbieders heeft een dagvaarding ingediend tegen de, in hun ogen,
te lage indexering van de Wmo-tarieven Dagactiviteit en Begeleiding. Alvorens tot
een bodemprocedure bij de rechtbank te komen, kan door middel van dit
schikkingsvoorstel tot een vergelijk worden gekomen. Het college besluit in te
stemmen met het doen van een schikkingsvoorstel.
Besluit:
In te stemmen met het bijgaande voorstel aan de Zorgaanbieders om de tarieven
Wmo Maatwerkvoorziening 'individuele begeleiding basis' (hierna: IBB), 'individuele
begeleiding plus' (hierna: IBP) en 'individuele begeleiding specialistisch' (hierna: IBS)
en ‘dagactiviteit’ voor 2020 en 2021 hoger te indexeren.
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21.237

Verlengen subsidieregeling "Frisse start na corona gemeente Terschelling”
Samenvatting:
Het college heeft op 6 juli 2021 de subsidieregeling “Frisse start na corona gemeente
Terschelling” vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor activiteiten door culturele en
maatschappelijke organisaties, vóór en dóór eilanders, die meehelpen aan een frisse
start van culturele verenigingsleven op het eiland. De aanvraagtermijn voor deze
regeling eindigt op 31 december 2021. Aangezien de situatie ten aanzien van corona
nog niet gewijzigd en het subsidieplafond nog niet bereikt is, wordt de termijn voor
deze regeling met zes maanden verlengd. Aanvragen van de subsidie kan daarmee
tot en met 30 juni 2022. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet
uiterlijk op 31 december 2022 plaatsgevonden hebben. Het subsidieplafond blijft €
15.000,-.
Besluit:
1. De termijn voor de subsidieregeling “Frisse start na corona gemeente Terschelling”
met zes maanden te verlengen tot en met 30 juni 2022;
2. Het subsidieplafond ongewijzigd te laten.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 4 januari 2022.
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