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Te besluiten om
1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak samenwerking Terschelling-Harlingen.
2. De intentie uit te spreken om uiterlijk per 1 juli 2022 volledig operationeel te starten met 

een toezicht- en handhavingssamenwerking met de gemeente Terschelling op de 
onderwerpen bouw, reclame, inrit, kap en sloop.

Te besluiten om (aangepast)

Inleiding
De gemeente Terschelling heeft door haar ligging en omvang moeite om voldoende 
gekwalificeerd personeel te werven voor een verantwoorde uitvoering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de zogenaamde BRIKS taken 



(vergunningen voor het bouwen, reclame, inrit, kap en sloop) . Deze taken worden thans nog 
uitgevoerd door de FUMO maar de gemeente Terschelling wil de taken graag zelf uitvoeren 
per 1 januari 2022. Er is door de gemeente Terschelling recent contact gezocht met onze 
gemeente om te komen tot een samenwerkingspool op deze taken. Idealiter start de 
samenwerking op 1 januari 2022, omdat dit het moment is waarop de samenwerking van 
Terschelling met de FUMO wordt beëindigd. Het volledig in een samenwerkingspool 
samenwerken betekent echter een stevige opgaaf. Een goede voorbereiding is noodzakelijk 
en er moet nog veel geregeld worden om alles mogelijk te maken. Om deze reden is het 
uitgangspunt dat de samenwerkingspool uiterlijk op 1 juli 2022 volledig operationeel zal zijn. 

 Nu de samenwerking juridisch en financieel verder moet worden ingericht wordt u gevraagd 
de intentie tot samenwerking te bevestigen.  

Beoogd effect
De gezamenlijke VTH pool strekt beide partijen tot voordeel.

Argumenten
1.1. In het plan van aanpak staat beschreven waarom en hoe deze samenwerking vorm 
wordt gegeven. Om deze reden is het goed hiervan kennis te nemen. 
2.1.  De organisatie wordt minder kwetsbaar en je kunt de kennis bundelen.
Beide gemeenten zijn op zoek naar een manier om de teams vergunningen, toezicht en 
handhaving bestendig en voldoende robuust te maken voor de toekomst. De wetgeving 
verandert snel op het terrein van het omgevingsrecht en bovendien is het lastig om 
voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.  Medewerkers die zijn aangesteld door de 
gemeente Terschelling kunnen mogelijk straks opdrachten uitvoeren voor de gemeente 
Harlingen en vice versa. De verwachting is tevens dat de kosteneffectiviteit op termijn groter 
wordt doordat investeringen en kosten worden gedeeld.
2.2. U wordt gevraagd de intentie tot samenwerking uit te spreken. 
Na het bekrachtigen van de intentie kan de samenwerking verder worden ingericht.

Kanttekeningen
2.1 Harlingen en Terschelling zijn uiteraard wel gemeenten met verschillende bestuurlijke 
prioriteiten. Voor de samenwerking is het noodzakelijk om zo veel mogelijk een uniforme 
werkwijze te hanteren. Dit is noodzakelijk om het werk straks efficiënt te kunnen uitvoeren.  
Er zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de verschillende bestuurlijke prioriteiten 
per gemeente bij de inrichting van de werkprocessen.

Participatie
Het betreft een interne organisatorische verandering binnen de gemeente Harlingen. 
Burgerparticipatie is niet van toepassing.

Financiën



Uitgangspunt is dat de samenwerking  niet tot meer kosten gaat leiden voor de 
gemeente Harlingen. Personeelsrisico's,  ziektekosten en frictiekosten zijn voor risico 
van de gemeente Terschelling. Ook de extra kosten die we moeten maken voor ICT, 
huisvesting etc. zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de samenwerking. 
De gemeente Terschelling gaat hier gastheerkosten voor betalen.  Hiervoor zal een 
overeenkomst worden voorbereid en ondertekend. Dit alles om de samenwerking voor 
Harlingen budgetneutraal te maken. 

Juridisch
Zodra de principekeuzes zijn gemaakt en alle consequenties helder in beeld zijn gebracht is 
het noodzakelijk de samenwerking formeel juridisch vast te leggen. Dit zal gebeuren in een 
bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst zal ter besluitvorming aan de beide colleges 
worden voorgelegd, zodat over alle belangrijke onderwerpen overeenstemming bestaat.

Communicatie
1. Medewerkers worden op korte termijn uitgebreid geïnformeerd over de plannen 

tijdens een ambtelijke bijeenkomst. Ook bestuurders zullen regelmatig worden 
geïnformeerd.

2. In afstemming met de vakgroep communicatie zal een persbericht worden opgesteld. 

Uitvoering
Na uw akkoord op de intentie tot samenwerking zal de samenwerking financieel en juridisch 
verder worden uitgewerkt en zullen er werkafspraken worden gemaakt. 

Bijlagen
1. Plan van aanpak samenwerking Terschelling-Harlingen
2. Concept brief naar de gemeente Terschelling
3. Concept persbericht


