Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân
28 mei 2020
Voorzitter

:

mw. J.A. de Vries

Griffier

:

mw. G.W. Stegenga

Aanwezig
CDA

:

PvdA

:

FNP

:

VVD
GBTL
GroenLinks
ChristenUnie
D66
De Wind
Semplonius
PoieszZijlstra

:
:
:
:
:
:
:
:

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
dhr. J. Feenstra, mw. D. de Jong, dhr. J.D.A. Langbroek, mw. M. Poelman, mw. P. van der Veer,
dhr. H.E. de Hoop
mw. C. Bergstra-Veldhuis, dhr. D.J.F. Blom, dhr. T.A. Bouwhuis (vanaf 19.50 uur),
mw. J. Ruiter-Postma, dhr. S. Rypma
dhr. H. Bandstra, mw. D.B. Douwes, mw. L. van der Wal, dhr. S. de Witte
mw. C. van der Hoek, dhr. B.A. Walsma
dhr. T. van Dijk, mw. A. Kerver, dhr. R. van der Veen
mw. G. Horjus-Vos, dhr. G.C.A. Schouwstra
dhr. B. van Dijk, mw. M.C.A. Vellinga
dhr. K.H. de Wind
dhr. K.J. Semplonius
mw. R. Poiesz-Zijlstra

Afwezig

:

-

Mede aanwezig

:

wethouders dhr. F.J.R. Faber, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. M.W. Offinga, mw. M.E.T. Bakker 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 9 (Wurkjouwer 2020) overgeheveld wordt naar de hamerstukken;
- agendapunt 11 (Verantwoording fractievergoeding 2019) overgeheveld wordt naar de
hamerstukken;
- de volgende moties worden toegevoegd als resp. agendapunten 17, 18 en 19:
- motie (PvdA, CU, De Wind) | Matigjen hierferheging tidens coronakrisis;
- motie (Semplonius) | Bewapenen BOA’s;
- motie (Semplonius) | Subiside zwembad De Rolpeal.

3.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Actuele vragen
De heer Walsma (GBTL) | Herstel stadhuistoren Bolsward
Mevrouw Kerver (GL) | Streekmarkten
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

5.

6.

Vaststellen besluitenlijst 23 april 2020
De besluitenlijst van 23 april 2020 wordt vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.
Bespreekstukken
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân
Besluit:
De Concept RES Fryslân vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius en de
heer Doedel (CDA) worden geacht te hebben tegengestemd.
Voor de stemverklaringen van de heer Semplonius (fractie Semplonius) en de heer Doedel
(CDA) wordt verwezen naar het audioverslag.

7.

Taalbelied ‘Frysk en mear’
Besluit:
It beliedsplan 'Frysk en mear' fêst te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.
Voor de stemverklaring van de heer De Wind (fractie De Wind) wordt verwezen naar het
audioverslag.

8.

Beskikber stelle kredyt foar it proses fan de ‘Tafel van Makkum’
Besluit:
- een krediet te verstrekken van € 50.000 voor het proces van de Tafel van Makkum.
- het krediet te financieren vanuit de incidentele middelen uit de Ontwikkelagenda: 'Ut de
Mienskip'.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius en
fractie De Wind worden geacht te hebben tegengestemd.
 Toezegging – zie toezeggingenlijst

9.

Wurkjouwer 2020 (hamerstuk)
Besluit:
De kosten van de samenwerkingsovereenkomst Wurkjouwer 2020, die in de Investeringsagenda A/B
lijst als A-prioriteit is aangemerkt, tot een bedrag van € 155.000,- te dekken uit de algemene
reserve.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie GBTL wordt geacht
te hebben tegengestemd.
Voor de stemverklaringen van mevrouw Van der Hoek (GBTL) en de heer De Wind (fractie De
Wind) wordt verwezen naar het audioverslag.

10.

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage,
zijnde:
1. Overboeken restant krediet Energiesprong SWF naar programma klimaatagenda
(kredietverlaging met € 23.000 en budgetverhoging met € 23.000);
2. Brug Middenmeer Stavoren (kredietverhoging van € 250.000; lasten binnen de begroting);
3. Grond Oudega (geen aanpassing krediet; een bedrag van € 65.714 terug naar reserve);
4. Rondweg Hemelum (geen aanpassing krediet; een bedrag van € 33.816 terug naar reserve).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de
bestuursrapportage), zijnde (tussen haakes de invloed op het begrotingssaldo):
a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil);
b. Overboeken restant krediet Energiesprong SWF naar programma klimaatagenda (nihil);
c. Stimuleren bewegingsonderwijs en cultuurparticipatie (nihil);
d. Budget recreatieve- en toeristische voorzieningen (nihil);
e. Afboeken boekwaarde gemeentehuis Wommels (nihil);
f. Rondweg Hemelum (nihil).
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.
 Toezegging – zie toezeggingenlijst

11.

Verantwoording fractievergoeding 2019 (hamerstuk)
Besluit:
1. per fractie de uitgaven die in 2019 uit de fractievergoeding zijn bekostigd vast te stellen
overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording fractievergoeding 2019';
2. per fractie de afrekening van de onder 1. vastgestelde uitgaven met de eerder ontvangen
vergoeding vast te stellen overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording
fractievergoeding 2019';
3. per fractie de onder 2. vastgestelde afrekening in rekening brengen.
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12.

Hamerstukken
Startnotitie bestemmingsplan bedrijfspercelen Vosseleane te Woudsend
Besluit:
Startnotitie bestemmingsplan bedrijfspercelen Vosseleane te Woudsend (tussen percelen
Vosseleane 38 en 40) vast te stellen.

13.

Voorbereidingskrediet herbestemming Bogerman Wommels
Besluit:
Een krediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten voor de
herbestemming van voormalig schoolgebouw Bogerman in Wommels. Het krediet te dekken uit de
toekomstige verkoopopbrengst.

14.

Jaarstukken 2019, Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Recreatieschap Marrekrite
Besluit:
Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2019, concept Begroting 2021 en Meerjarenraming
2022 - 2024 van Recreatieschap Marrekrite en geen zienswijze in te dienen over de concept
begroting.

15.

Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân (jaarstukken 2019, begroting 2021 en eerste
begrotingswijziging 2020)
Besluit:
- kennis te nemen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van 2019, de begroting van
2021 en de eerste begrotingswijziging van 2020 en hierbij een zienswijze in te dienen.
- in te zetten op een gezamenlijk VFG-signaal naar het Rijk; over de ontoerijkende dekking van
het toenemend aantal taken richting gemeenten (waaronder veiligheid) in verhouding tot het
achterblijven van een stijging van de algemene uitkering vanuit het Rijk.

16.

Vaststelling grondexploitatie Sneek – distributiecentrum Houkesloot
Besluit:
- de nieuwe locatie voor een distributiecentrum op bedrijventerrein Houkesloot in Sneek in
exploitatie te nemen;
- kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico's;
- de grondexploitatie als financieel kader voor de realisatie van het plan vast te stellen;
- het benodigde krediet van € 202.000 beschikbaar te stellen, voor het afrondend bouwrijp
maken van de bouwkavel en het aanpassen van de openbare ruimte aan de Top en de Professor
Zernikestraat te Sneek;
- de openbare ruimte aan de Top en de Professor Zernikestraat aan te laten passen conform de
bijgevoegde terreininrichtingstekening;
- het totale krediet in de grondexploitatie te dekken uit de te verwachten grondopbrengsten,
begroot op € 395.000.

17.

Motie | PvdA, CU, De Wind, FNP | Matigjen fan de hierferheging tidens de coronakrisis |
pagina 5
De motie wordt verworpen met 16 stemmen voor en 21 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA
Voor:
Tegen:
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Motie | Semplonius | bewapenen boa's | pagina 8
De motie wordt ingetrokken.

19.

Motie | Semplonius | Subsidie zwembad De Rolpeal | pagina 9
De motie wordt ingetrokken.
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20.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur.

Aldus vastgesteld op 2 juli 2020,

mr. drs. J.A. de Vries,
voorzitter

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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MOASJE (kêst 31 RvO)
Moasje oer in net op de aginda opnommen ûnderwerp.
Fan

:

Habtamu de Hoop, PvdA
CU, De Wind, FNP

Oan

:

De foarsitter fan de ried

Ûnderwerp

:

Matigjen fan de hierferheging tidens de
coronakrisis

Datum riedsgearkomste

:

28-05-2020

yn betinken hâlde dat:
- In protte ynwenners en undernimmers yn financiële problemen komme troch de coronakrisis
- Hierdersferienings ek sunder de coronakrisis al grutte soargen ha oer de betelbarens fan hieren yn
de sociale weningbou
- De gemiddelde ferheging foar sociale hierwenten yn Súdwest-Fryslân mei yngong fan 1 juli a.s 2,5%
is.
- As de hieren noch leager binne as de streefhier, de ferheging 1 july a.s marleafst 4,1% oant 5,2% is
yn in oantal gefallen yn Súdwest-Fryslân
- En de hierdersferiening de hjirop folgjende oprop underskriuwt
Ropt it college op
 Yn gesprek te gean mei de ferhieders en dêrby in moreel appel te dwaan om de hierferhegings te
matigjen yn sawol de sociale as de frije sector.
 Derneist as de gemeente de mogelikheden foar maatwurk actief oanbieden om betelrisico’s sa folle as
mogelijk it fermijden.
en giet oer ta de oarder fan de dei.
Dizze moasje is
Oernommen
Oannommen
Fersmiten

………………………………………………
Griffier

Stimferhâlding
CDA
Foar:
Tsjin:
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Semplonius

MOTIE (artikel 31 RvO)

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

Semplonius (Klaas Jan Semplonius)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Boa’s

Datum raadsvergadering

:

28 mei 2020

overwegende dat:
 niemand het recht heeft geweld te plegen en dus ook niemand het recht heeft geweld te plegen tegen
boa’s;
 het gebruik van geweld in Nederland enkel is voorbehouden aan de politie;
 boa’s geen recht hebben tot het uitoefenen van geweld;
 er dus ook reden is laat staan een noodzaak om boa’s te bewapenen.
Dictum:
Verzoekt het college
 zich richting Den Haag uit te spreken tegen het bewapenen van boa’s.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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Semplonius

MOTIE (artikel 31 RvO)

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

Semplonius (Klaas Jan Semplonius)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Openen zwembad De Rolpeal

Datum raadsvergadering

:

28 mei 2020

overwegende dat:
 zwembad De Rolpeal jaarlijks meer dan € 450.000,-; ontvangt;
 onder voorwaarden zwembaden weer geopend kunnen zijn;
 zwembad De Rolpeal geopend dient te zijn om aanspraak te kunnen maken op voornoemde € 450.000,-;
 Zwembad De Rolpeal op de website aangeeft niet eerder dan 1 juli a.s. open te zullen gaan;
 De Rolpeal daarmee momenteel niet aan haar verplichtingen voldoent en dus onterecht subsidie
ontvangt.
Dictum:
Verzoekt het college
 de Rolpeal op te dragen per direct haar deuren te openen danwel een evenredig deel van de
gemeentelijke subsidie in mindering te brengen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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