
 

 

 

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân  
23 januari 2020 
 
Voorzitter : mw. J.A. de Vries 

Plv. griffier : dhr. S. Hobma 
  
Aanwezig  
CDA : mw. P.B. van den Akker, dhr. D. Attema, mw. U. Attema-de Groot, dhr. B. Dam, dhr. A.D. Doedel, 

dhr. P. Greidanus, mw. S. Joustra, mw. A. Koster-Klijnstra, dhr. P.K. de Vries, dhr. T. de Vries 
PvdA : dhr. J. Feenstra, dhr. J.D.A. Langbroek, mw. M. Poelman, mw. P. van der Veer, dhr. H.E. de Hoop 
FNP : mw. C. Bergstra-Veldhuis, dhr. D.J.F. Blom, dhr. T.A. Bouwhuis, dhr. S. Rypma,  

mw. J. Ruiter-Postma  
VVD : dhr. H. Bandstra, mw. D.B. Douwes, mw. L. van der Wal, dhr. S. de Witte 
GBTL : mw. C. van der Hoek, dhr. B.A. Walsma 
GroenLinks   : dhr. T. van Dijk, dhr. R. van der Veen 
ChristenUnie : mw. G. Horjus-Vos, dhr. G.C.A. Schouwstra 
D66 : mw. M.E.T. Bakker, mw. M.C.A. Vellinga 
De Wind                                 : dhr. K.H. de Wind 
Semplonius                            : dhr. K.J. Semplonius 
PoieszZijlstra                        :                              mw. R. Poiesz-Zijlstra 
  
Afwezig                                 : mw. D. de Jong (PvdA) en mw. A. Kerver (GL) 
  
Mede aanwezig                     : wethouders dhr. F.J.R. Faber, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. M.W. Offinga, mw. G.R. Wielinga,  

en directeur-secretaris P. Zondervan 

 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.  

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 6 (bestemmingsplan Dorpen 

midden/oost gemeente SWF) wordt overgeheveld naar de hamerstukken en dat de volgende moties 
worden toegevoegd als resp. agendapunt 14, 15 en 16: 
- motie Semplonius, De Wind | Snekerstraat Bolsward 
- motie Semplonius, De Wind | Handelswijze Elkien inzake Nij Ylostins 
- motie Semplonius, De Wind | Herbestemmen Kerkstraat 12 Lollum 

  
3. Mededelingen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  
4. Actuele vragen 
 - De heer Walsma (GBTL)| hacken 

- De heer De Hoop (PvdA) | capaciteit elektriciteitsnetwerk 
 

 Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 
- De heer Walsma (GBTL), PvdA | spoorwegmuseum 
 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag. 
 

5. Vaststellen besluitenlijst 19 december 2019 
 De besluitenlijst van 19 december 2019 worden vastgesteld.  

Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.  
   
 Bespreekstukken 
6. Bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF' (hamerstuk) 

Besluit: 
-  de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF' vast 

te stellen; 
-  het bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF' gewijzigd vast te stellen ten 

opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, conform de bij dit 
besluit bijbehorende 'Nota van wijzigingen'; 

-  te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het 
GMLbestand NL.IMRO.1900.2016miosBPdorpenmo-vast en tevens in die vorm is vastgesteld; 
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-  te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
      ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie; 
-  geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF' vast te 

stellen. 
  
7. Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward 
 Besluit: 

a. Binnen de aanpak Ontwikkelagenda, subagenda Bolsward, voor het doen van onderzoek naar 
    de haalbaarheid van een aquaduct in rijksweg A7 ter hoogte van het Kruiswater te Bolsward een 
    krediet beschikbaar te stellen van € 120.000 ; 
b. Het beschikbaar te stellen bedrag te dekken vanuit de incidentele middelen binnen de reserve 
    Ontwikkelagenda (subagenda Bolsward). 
 
Het besluit wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen. 
 
Stemverhouding: 

 
 

 CDA PvdA FNP VVD GBTL GL CU D66 
De 
Wind 

Sempl
onius 

Poiesz 
Zijlstra 

TOTAAL 

Voor: 10 5  4  2  2    23 

Tegen:   5  2  2  1 1 1 12 

  Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 

 Hamerstukken 
8. Coördinatieregeling Herontwikkeling locatie It Skûlplak in Sneek 

Besluit: 
Voor het project herontwikkeling locatie It Skûlplak Sneek de coördinatieregeling toepassen op de 
volgende besluiten: 
- vaststelling bestemmingsplan; 
- aanvraag omgevingsvergunning. 
 

9. Subsidie voor het project "boost verduurzaming gebouwde omgeving" 
Besluit: 
a. Een krediet van € 135.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de toegekende 
    subsidie van de Provincie van € 135.000,-; 
b. Het reeds uitbetaalde deel (80%) van de Provinciale subsidie over te hevelen vanuit het budget 
    Energiesprong SWF naar het budget “Boost verduurzaming gebouwde omgeving” (nieuwe FCL). 

  
10. Kaderbrief Veiligheidsregio 2021-2024 
 
 

Besluit:  
a. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân; 
b. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân; 
c. Rekening houden met de in deze Kaderbrief genoemde financiële investeringen; 
d. Een algemene brandbrief op te stellen vanuit de gemeente SWF richting het Kabinet (via VFG) 
    om de gedecentraliseerde Rijkstaken op het gebied van veiligheid richting gemeenten onder de 
    aandacht te brengen, incl. verzoek om een evenwichtige financiële compensatie. 

  
11. Statutenwijziging Vereniging van Waddenzeegemeenten 
 Besluit: 

In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. 
  
12. Rapport Rekenkamer De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân 

Besluit: 

1. kennis te nemen van de conclusies en aanbeveling zoals verwoord in het rapport 'De financiële 
    positie van de gemeente Súdwest-Fryslân'; 
2. het college opdracht te geven om de onder punt 1. genoemde aanbeveling uit te voeren; 
3. het college opdracht te geven om vóór 23 januari 2021 de uitvoering van het onder besluitpunt 2 
    gestelde te evalueren en hierover te rapporteren. 
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13. Benoemingsverzoek drie nieuwe leden Raad van Toezicht Stichting Odyssee 

Besluit: 

Overeenkomstig artikel 11 lid 5 van de statuten van de Stichting Odyssee in te stemmen met de 
voordracht tot benoeming van Mevr. A. Volp-Kortenhorst, Mevr. C. Portegies en Dhr. T. Klein als 
leden van de Raad van Toezicht 

  
14. Motie Semplonius, De Wind | Snekerstraat Bolsward | pagina 4 

 
De motie wordt ingetrokken. 

  
15. Motie Semplonius, De Wind | Handelswijze Elkien inzake Nij Ylostins | pagina 5 

 
De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor en 32 stemmen tegen. 
 
Stemverhouding: 

 
 

 CDA PvdA FNP VVD GBTL GL CU D66 
De 
Wind 

Sempl
onius 

Poiesz 
Zijlstra 

TOTAAL 

Voor:     
Vd 

Hoek 
   1 1  3 

Tegen: 10 5 5 4 Walsma 2 2 2   1 32 

  
16. Motie Semplonius, De Wind | Herbestemmen Kerkstraat 12 Lollum | pagina 6 

 
De motie wordt verworpen met 2 stemmen voor en 33 stemmen tegen. 
 
Stemverhouding: 

 
 

 CDA PvdA FNP VVD GBTL GL CU D66 
De 
Wind 

Sempl
onius 

Poiesz 
Zijlstra 

TOTAAL 

Voor:         1 1  2 

Tegen: 10 5 5 4 2 2 2 2   1 33 

  
29. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur. 
  

 
 
Aldus vastgesteld op 27 februari 2020, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries, 
voorzitter 

G.W. Stegenga, 
raadsgriffier 
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 De Wind Semplonius 

     

 

MOTIE (artikel 31 RvO) 

 
 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

  
Van  : Semplonius (Klaas Jan Semplonius) 

De Wind 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  
Onderwerp : Gebiedsvisie omgeving Snekerstraat Bolsward 
  
Datum raadsvergadering : 23 januari 2020 
  

  
overwegende dat: 

 de raad bij motie d.d. 14 november 2017 heeft aangegeven dat voor het gebied rondom de  
     Snekerstraat 9A een integrale gebiedsvisie opgesteld moet worden;  

 de informatiebijeenkomst over de bouwplannen van Lidl in de Groene Weide in Bolsward d.d. 28  
     november 2019 tot ongerustheid heeft geleid bij omwonenden en belanghebbenden. 

 

 
Dictum: 
roept het college op: 

 recht te doen aan de motie van 14 november 2017 en de raad op afzienbare termijn een integrale 
gebiedsvisie voor het gebied rondom de Snekertraat 9A voor te leggen alvorens zij de raad vraagt een 
uitspraak te doen over eventuele bouwplannen van de Lidl. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Deze motie is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
De motie wordt ingetrokken. 
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 De Wind Semplonius 

     

 

MOTIE (artikel 31 RvO) 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

  
Van  : Semplonius (Klaas Jan Semplonius) 

De Wind 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  
Onderwerp : Handelwijze Elkien inzake Nij Ylostins 
  
Datum raadsvergadering : 23 januari 2020 
  

  
overwegende dat: 

 Elkien niet gehinderd door enige sensitiviteit voor de positie van de bewoners van Nij Ylostins geheel 
haar eigen koers vaart; 

 Elkien zich klaarblijkelijk niets aantrekt van de gevoelens en meningen binnen de raad van Súdwest-
Fryslân; 

 Elkien de bewoners opnieuw heeft benaderd met nieuwbouwplannen terwijl zij op de hoogte is van de 
wens van de raad en de intentie van het college om Nij Ylostins een monumentale status te geven. 

 

 
Dictum:  
roept het college op: 

 Elkien duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân niet gediend is van de door Elkien 
gebezigde handelswijze inzake Nij Ylostins; 

 Elkien strikt te houden aan de met haar gemaakte prestatieafspraken; 

 voorlopig niet mee te werken aan initiatieven van Elkien die niet direct bijdragen aan de gemaakte 
prestatieafspraken. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Deze motie is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
Stemverhouding 
 

 CDA PvdA FNP VVD GBTL GL CU D66 
De 

Wind 
Semplon
ius 

Poiesz 
Zijlstra 

TOTAAL 

Voor:     
Vd 

Hoek 
   1 1 

 
3 

Tegen: 10 5 5 4 Walsma 2 2 2   
1 

32 
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 De Wind Semplonius  

     

 

MOTIE (artikel 31 RvO) 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

  
Van  : Semplonius (Klaas Jan Semplonius) 

De Wind 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  
Onderwerp : Herbestemmen Kerkstraat 12 Lollum 
  
Datum raadsvergadering : 23 januari 2020 
  

  
overwegende dat: 

 uit diverse documentatie blijkt dat de initiatiefnemer van het herbestemmen van de Kerkstraat 12 in 
Lollum is voorgehouden dat de raad zich over deze herbestemming zou buigen;  

 de initiatiefnemer vind dat hij door de gemeente in deze niet correct is behandeld; 

 de initiatiefnemer daarin gelijk heeft. 
 

 
Dictum:  
roept het college op 

 opnieuw met de initiatiefnemer van de plannen voor het herbestemmen van de Kerkstraat 12 in Lollum 
in gesprek te gaan en te kijken op welke wijze alsnog recht kan worden gedaan aan hetgeen heeft 
plaatsgevonden en hetgeen de initiatiefnemer is toegezegd. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Deze motie is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
Stemverhouding 
 

 CDA PvdA FNP VVD GBTL GL CU D66 
De 

Wind 
Semplon
ius 

Poiesz 
Zijlstra 

TOTAAL 

Voor:         1 1  2 

Tegen: 10 5 5 4 2 2 2 2   1 33 
 

 
 


