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Advies
1. In te stemmen met de opheffing van de ‘Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden’ per 1
januari 2010 conform artikel 63 van deze regeling.
2. In te stemmen met de ‘Gemeenschappelijke Regeling VAST’, waarvan de voorgenomen
ingangsdatum 1 januari 2010 is.
3. Kennis te nemen van de voorgenomen overeenkomst tussen de vier Friese Waddeneilanden en de
gemeente Texel.
4. Kennis te nemen van het voorgenomen bestuursmodel De Waddeneilanden.

Inleiding
Na de vaststelling van het rapport ‘VAST op koers!’ (ter inzage bij de raadsstukken) wordt nu
voortvarend gewerkt aan de onderwerpen die in het rapport benoemd zijn. Met name de in de bijlage
van ‘VAST op koers’ genoemde onderwerpen, vormen de basis voor de verdere
waddensamenwerking. Op dit moment is het VAST Procesteam bezig met het opstellen van het
uitvoeringsprogramma, hetgeen bijna gereed is.
Naast de onderwerpen van concrete samenwerking, is het nodig dat een stevige juridische en
bestuurlijke basis onder de samenwerking wordt gelegd. Gelet op de inhoud en doelstellingen van het
rapport ‘VAST op koers!’ en het gegeven dat de gemeente Texel niet op alle in het rapport genoemde
werkvelden een samenwerking zoekt met de vier Friese Waddeneilanden en een structuur met een
Eilander College en een Eilander Raad te zwaar acht, is de bestaande ‘Gemeenschappelijke Regeling
de Waddeneilanden’ niet meer passend. Deze regeling kan op grond van artikel 63 van de
‘Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden’ worden opgeheven
Artikel 63.
1. a. De regeling wordt opgeheven zodra de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van
tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste tweederde van het aantal
inwoners van het grondgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze opheffing hebben besloten, met dien verstande dat niet één
gemeente het bereiken van een meerderheid van tweederde van voornoemd aantal inwoners in de weg mag staan.
b. Een besluit als bedoeld onder a. kan niet eerder worden genomen dan nadat de eilander raad daarover zijn mening kenbaar
heeft gemaakt.
3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de eilander raad tot liquidatie en stelt daarbij de daarvoor nodige maatregelen
op, die worden neergelegd in een liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

De bijgevoegde nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (bijlage 1), die van toepassing is op de vier
Friese Waddeneilanden, geeft de gewenste juridische en bestuurlijke structuur wél. Daarbij is voor
een aantal werkzaamheden sprake van een samenwerking tussen de vijf Waddeneilanden (inclusief
Texel). Om helderheid te krijgen in de vorm en inhoud van deze samenwerking is een overeenkomst
tussen VAST en Texel ontwikkeld (bijlage 2). Ter toelichting is verder nog een notitie over het
bestuursmodel ‘De Waddeneilanden’ (bijlage 3) gemaakt.

Proces tot nu toe
Om tot deze nieuwe gemeenschappelijke regeling te komen is overleg gevoerd met de
gemeentesecretarissen, het Eilander College, de Provincie, het Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties en het Interbestuurlijk Dossierteam (het overleg tussen Ministerie, Provincie en de
vier Friese Waddeneilanden). De hoofdlijn van het concept is behandeld in een bijeenkomst met de
wethouders van de Waddeneilanden.
De overeenkomst tussen VAST en Texel is uiteraard het resultaat van nauw overleg tussen beide en
is behandeld in het Eilander College, in aanwezigheid van de gemeente Texel. Rekening houdend
met de adviezen uit de diverse overleggen, is de bijgevoegde ‘Gemeenschappelijke Regeling VAST’
en de overeenkomst VAST-Texel gemaakt.
Welke stappen gaan we nu verder doorlopen
17 november: opiniërende behandeling GR VAST in de raad van Schiermonnikoog;
26 november: behandeling GR VAST in de Eilander Raad, vaststelling overeenkomst VAST-Texel
door eilanderraad;
15 december: definitieve besluitvorming over opheffing GR ‘de Waddeneilanden’ en vaststelling GR
‘VAST’ door de raad van Schiermonnikoog op basis van het advies van de ER d.d. 26 november.
Op Terschelling, Vlieland en Ameland zullen vergelijkbare procedures worden doorlopen, waarbij
kleine afwijkingen in de procedures mogelijk zijn ivm commissiebehandelingen e.d.
De gemeente Texel wordt uiteraard alleen gevraagd om in te stemmen met de opheffing van de
huidige Gemeenschappelijke Regeling en in te stemmen met de overeenkomst VASTTexel.
Instemming met de nieuwe gemeenschappelijke regeling is voor Texel niet aan de orde.
Het gehele traject is er op gericht om per 1 januari 2010 de nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling een feit te laten zijn.
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