OVEREENKOMST VAST - TEXEL
Uitgaande van de situatie:
-

-

-

waarbij de vier Friese Waddeneilanden per 1 januari 2010 gezamenlijk een nieuw
openbaar lichaam oprichten: Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband
VAST (GR VAST). Hierbij dragen de vier Friese Waddeneilanden een aantal
bestuurs-, beleids- en beheerstaken over aan GR VAST. Daarnaast blijven een
aantal bestuurs-, beleids- en beheerstaken bij de afzonderlijke eilanden. Op
specifieke onderdelen kunnen de afzonderlijke eilanden overeenkomsten aangaan
met GR VAST voor de uitvoering van beleidstaken.
dat gemeente Texel niet participeert in GR VAST. Texel, de vier Friese
Waddeneilanden en GR VAST, zien de behoefte en noodzaak voor samenwerking en
afstemming tussen de Waddeneilanden op het gebied van vertegenwoordiging en
beleidsvoorbereiding en -uitvoering, inzake onderwerpen waarbij de vijf eilanden een
gemeenschappelijk belang hebben.
waarbij zowel Texel als de vier Friese Waddeneilanden een aantal bestuurlijke en
beleidsopgaven hebben waarvoor men meer aangewezen is en dient samen te
werken met de ‘overkantse’ regio’s (veiligheidsregio’s, WMO, Jeugdbeleid, GGD,
etc). Op dit punt zijn de partijen eens dat er voor deze werkvelden met name
samenwerkingsrelaties worden onderhouden met de ‘eigen’ regio.

Vanuit respect en erkenning voor de gekozen bestuurlijke paden hebben we als
Waddeneilanden een aantal gezamenlijke ‘opgaven’ om de belangen van de
Waddeneilanden en het Waddengebied te waarborgen (en door krachtenbundeling meer te
bereiken):
- gezamenlijke standpuntbepaling en vertegenwoordiging naar andere organen
(nationaal en internationaal namens de Waddeneilanden)
- beleidsopgaven en kansen die alle Waddeneilanden raken. Het gaat daarbij speciaal
om eilandspecifieke of waddenspecifieke dossiers. Op bestuurlijk gebied zal het
noodzakelijk blijven om op wadden(eiland)specifieke beleidsvelden gezamenlijk op te
trekken (afstemmen, samenwerking). Het gaat hierbij vooral om dossiers binnen de
werkvelden: ‘volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (vrom)’, ‘mobiliteit’,
‘duurzaamheid/ambitiemanifest’ en ‘economische zaken’.
Gelet op:
• het door de gemeenteraden van Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling
vastgestelde document ‘VAST op koers!’;
• het door de vier Friese Waddeneilanden, de Provincie Fryslan en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondertekende convenant, d.d. april 2009;
• de Gemeenschappelijke Regeling VAST;
• de wens van de gemeente Texel om niet te participeren in het
samenwerkingsverband VAST;
• de wens van de gemeente Texel en de vier Friese Waddeneilanden om de
bestaande samenwerking te continueren en via een overeenkomst te regelen;
komen:
• de gemeente Texel en
• de Gemeenschappelijke Regeling VAST i.o.,
het volgende overeen:
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ALGEMENE SAMENWERKING
Artikel 1.
1.

De vier Friese Waddeneilanden hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling
VAST i.o. een bestuursmodel bestaande uit:
• Eilander Raad;
• Eilander College (EC);
• Portefeuillehouderoverleggen.

2.

Het overleg tussen de vijf Waddeneilanden, hierna te noemen het ‘5-eilandenoverleg’,
is te beschouwen als een functioneel overleg over nader te selecteren taken en
werkzaamheden. Aan het ‘5-eilandenoverleg’ neemt het Eilander College en een
vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Wethouders van Texel deel.

3.

Het ‘5-eilandenoverleg’ is als zodanig geen besluitvormend orgaan. Meningsvorming
ten behoeve van de standpuntbepaling in organen waar de vijf eilanden als een partij
zijn vertegenwoordigd (zoals bijvoorbeeld het RCW) vindt plaats op basis van het
uitgangspunt dat in het ‘5-eilandenoverleg’ ieder eiland één stem heeft. Wel blijft er
ruimte om afwijkende meningen kenbaar te maken in bedoelde organen.

4.

Het ‘5-eilandenoverleg’ staat in het teken van:
• beleidsvoorbereiding;
• beleidsvaststelling;
• informatievoorziening;
met betrekking tot nader af te spreken taken en werkzaamheden.

5.

Daarnaast maakt het ‘5-eilandenoverleg’ afspraken over de gezamenlijke
vertegenwoordiging en belangenbehartiging namens de Waddeneilanden in nationale
en internationale overlegsituaties en –organen en overleggen met Rijk en provincies.

6.

Het ‘5-eilandenoverleg’ vindt plaats als afzonderlijk onderdeel van de agenda van het
EC.

7.

Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming wordt voor de vier Friese
Waddeneilanden het bestuursmodel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling
gevolgd. Texel volgt het eigen, zelfstandige bestuurstraject binnen de eigen gemeente
en heeft derhalve geen formele binding met het Eilander College en de Eilander
Raad.

8.

Aan de portefeuillehouderoverleggen wordt ambtelijk en bestuurlijk geparticipeerd
door de vijf Waddeneilanden. Texel neemt deel aan de portefeuillehouderoverleggen
die betrekking hebben op de overeengekomen werkvelden van samenwerking.

9.

De intentie is om 1 of 2 maal per jaar een conferentie met deelname van alle
gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden te organiseren.

10.

De vijf Waddeneilanden werken samen aan een efficiënte en effectieve ambtelijke
afstemming:
• zij organiseren minimaal 1 bij voorkeur 2 maal per jaar een ambtelijke
werkconferentie over actuele thema’s die van belang zijn voor eilanden of het
waddengebied;
• zij dragen gezamenlijk zorg voor een sterk netwerk van ambtenaren die
werkzaam zijn op de waddendossiers.
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11.

De vijf Waddeneilanden onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerking en
afstemming te versterken via de instelling van een digitaal kennisplatform voor
bestuurders en ambtenaren.

12.

Ieder eiland is gehouden een zodanige ambtelijke en bestuurlijke inspanning te
leveren dat het 5-eilandenoverleg kan functioneren.

ONDERWERPEN VAN DE SAMENWERKING
Artikel 2.
De vijf Waddeneilanden gaan samenwerken op het gebied van de volgende taakvelden:
a.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
• Natura 2000 en KRW
• Coördinatie lokale beheersplannen N-2000 en KRW op gemeenschappelijke
leest
• Contacten Rijk en Provincie
• B&O-plan
• Inbreng RCW
• Bestemmingsplan Waddenzee
• PKB
• Eilander ruimtelijk beleid i.r.t. provinciaal (structuurvisie)beleid
• SBB
• Convenant vaarrecreatie

b.

Mobiliteit
• Kustverdediging (POK)
• Veerdiensten
• Bagageafhandeling van de wal
• Dijkring
• Baggeren (vaargeulen)
• OV (p.v.e.)
• Vuurtorens (toezichtsysteem)

c.

Duurzaamheid en Ambitiemanifest 2020

d.

Economische Zaken (EZ)
• Toerisme en Recreatie
• Werelderfgoed
• Relatie Waddenfederatie (VVV’s)

e.

Euregio

FINANCIËN
Artikel 3.
1.

De financiële lasten en baten van het 5-eilandenoverleg worden toegeschreven naar
de overeengekomen werkvelden en vormen onderdeel van de begroting en rekening
van de gemeenschappelijke regeling VAST. Het VAST secretariaat voorziet bij deze
constructie ook in het secretariaat ten behoeve van het 5-eilandenoverleg.
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2.

Voor de VAST gemeenten maken de bijdragen aan het 5-eilandenoverleg onderdeel
uit van de totale bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VAST. De vergoeding
van Texel wordt tot uitdrukking gebracht in een jaarlijkse vergoeding aan de
gemeenschappelijke regeling VAST.

3.

Op basis van en transparante begroting en afspraken over kosten met betrekking tot
de afgesproken taken en werkvelden, leveren de eilanden hun bijdrage. Als kader
voor de begrotingen in de komende jaren gelden de afspraken zoals vastgesteld door
de Eilander Raad in de vergadering van 25 juni 2009 bij de behandeling van de
begroting 2010 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

4.

Tot de in het vorige lid bedoelde kader behoren in ieder geval de verdeelsleutel
tussen de vijf eilanden en de toerekening van de kosten aan respectievelijk de VAST
samenwerking en het 5-eilandenoverleg.

5.

Werkzaamheden in het kader van de samenwerking tussen de 5 eilanden waarvoor
bijzondere inspanningen nodig zijn of waarvoor een bijzondere verdiepingsslag moet
worden gemaakt, worden niet gestart dan nadat aanvullende financiële afspraken
over deze werkzaamheden zijn gemaakt.

6.

De afspraken zoals verwoord in lid 1 tot en met 5 worden in 2012 geëvalueerd.

7.

Eventuele inkomsten verkregen voor de waddensamenwerking worden ook
ingebracht ten gunste van het 5-eilandenoverleg. Projectgebonden inkomsten en
subsidies worden ten gunste van het project gebracht.

WIJZIGING EN ONTBINDING
Met betrekking tot een wijziging of beëindiging van de overeenkomst, gelden de volgende
bepalingen:
Artikel 4.
1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar met daarop
volgend een stilzwijgende verlenging steeds voor een periode van vier jaar.

2.

De Gemeenschappelijke Regeling VAST en de gemeente Texel kunnen ieder de
overeenkomst beëindigen. Een daartoe strekkend besluit van de bevoegde organ(en)
van een der participanten wordt uiterlijk een jaar voor het verstrijken van de termijn als
bedoeld in de vorige bepaling ter kennis van de andere partij gebracht.

3.

De financiële schade die door opzegging van de ene partij aan de andere partij is
toegebracht, wordt - inclusief de hierdoor ontstane wachtgeldverplichtingen - aan de
opzeggende partij in rekening gebracht.

4.

Voor de vaststelling van de financiële schade als bedoeld in de vorige bepaling, wordt
door de partijen gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke deskundige. Het
oordeel van deze deskundige is bindend.

5.

In afwijking van de bepalingen 1, 2 en 3, kan de overeenkomst met wederzijdse
instemming van de partijen worden ontbonden mits daarbij overeenstemming bestaat
over een regeling van de gevolgen - waaronder de financiële gevolgen - van
beëindiging van de overeenkomst. Indien deze overeenstemming niet bestaat is
bepaling 4 van overeenkomstige toepassing.
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GESCHILLEN
Artikel 5.
1.

Onder een geschil wordt verstaan een aangelegenheid, die door tenminste één partij
als zodanig wordt beschouwd.

2.

Een geschil wordt voorgelegd aan een geschillencommissie, teneinde deze in de
gelegenheid te stellen partijen tot overeenstemming te brengen.

3.

De geschillencommissie bestaat uit:
a. één lid aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Texel;
b. één lid aan te wijzen door het eilander college;
c. één lid dat als voorzitter van de commissie optreedt, aan te wijzen door de
twee voornoemde leden; dit is geen bestuurder of ambtenaar van één der
deelnemende gemeenten of het samenwerkingsverband.

4.

Bij de instelling van de commissie wordt bepaald binnen welke termijn zij uitvoering
geeft aan de opdracht.

Namens de VAST-samenwerking:

Namens college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Texel:

de burgemeester van Vlieland:

de burgemeester van Texel,

de burgemeester van Ameland:

de burgemeester van Schiermonnikoog:

de secretaris van Texel,

de burgemeester van Terschelling:
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