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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat de volgende punten worden overgeheveld naar
de hamerstukken:
- agendapunt 10 (Jaarverslag met jaarrekening Hûs en Hiem 2019 en begroting Hûs en Hiem 2021)
- agendapunt 11 (Herinrichting Stationsgebied Sneek)
- agendapunt 12 (Middelen vrijmaken uit reserve kapitaalgoederen voor onderhoud aan overdracht
stedelijk water)
Ordevoorstel: mevrouw Ruiter (FNP) stelt voor om agendapunt 8 (Inkoop Wmomaatwerkvoorzieningen) niet te behandelen.
Onthouding van stemming: de heer Schouwstra (CU)
Voor de inhoud van het ordevoorstel en de mededeling m.b.t. onthouding stemming wordt
verwezen naar het audioverslag.
Het ordevoorstel wordt verworpen met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
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3.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Actuele vragen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.

Vaststellen besluitenlijst 28 mei 2020
De besluitenlijst van 28 mei 2020 wordt vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.
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6.

Bespreekstukken
Realiseren supermarkt en parkeerterrein en het verplaatsen van de weg op en nabij het perceel
Snekerstraat 9a te Bolsward
Amendement GBTL | pagina 6
Het amendement wordt ingetrokken.
Amendement FNP | pagina 7
Het amendement wordt aangenomen met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Stemverhouding:

Voor:

CDA

PvdA

FNP

VVD

10

6

5

4

Tegen:

GBTL

GL

CU

D66

3

2

2

2

De
Wind

Sempl
onius

Poiesz
Zijlstra

TOTAAL

1

1

34

1

3

Besluit:
1. planologisch in te stemmen met het realiseren van een supermarkt met parkeerterrein op en
nabij het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward.
2. het college opdracht te geven om bij de gebiedsvisie in te zetten op duurzaamheid ter
bevordering van de leefbaarheid in het gebied.
3. het college opdracht te geven om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een formele
procedure te starten voor de aanvraag van de Lidl om Omgevingsvergunning.
Motie GBTL | pagina 8
De motie wordt ingetrokken.
7.

Uitgangspunten financiële participatie omwonenden bij duurzame energieprojecten in SúdwestFryslân
Amendement GBTL | pagina 9
Het amendement wordt ingetrokken.
Besluit:
De uitgangspunten – zoals genoemd in het Nationaal Klimaatakkoord - voor financiële participatie
van omwonenden bij duurzame energieprojecten vast te stellen en deze toe te passen bij
project-initiatieven voor duurzame energie in onze gemeente.
Het voorstel wordt aangenomen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen.
Stemverhouding:

Voor:

CDA

PvdA

FNP

VVD

GBTL

GL

CU

10

6

5

4

2

3

2

Tegen:

De

D66 Wind
2
1

2

Sempl
onius

Poiesz
Zijlstra

TOTAAL

1

1

36
1

8.

Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen
Amendement GBTL | pagina 10
Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen
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Besluit:
in te stemmen met gebiedsgerichte financiering als wijze van inkoop voor de Wmomaatwerkvoorzieningen en een deel van de Participatie.
Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
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 Toezeggingen | zie toezeggingenlijst
9.

Rapport rekenkamer ‘Burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân’
Amendement GBTL, FNP, De Wind, PvdA | pagina 11
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport
'Burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân';
2. het college opdracht te geven om aanbeveling 1 tot en met 3 zoals verwoord in het onder punt
1 genoemde rapport uit te voeren;
3. het college opdracht te geven om jaarlijks via actieve informatie de raad te informeren
over lopende en nieuwe burgerinitiatieven binnen de gemeente Súdwest-Fryslân dan wel
eerder indien de noodzakelijkheid of de omstandigheid dat eist;
4. het college opdracht te geven om vóór 2 juli 2021 te rapporteren over de uitvoering van het
onder besluitpunt 2 gestelde.

10.

Jaarverslag met jaarrekening Hûs en Hiem 2019 en begroting Hûs en Hiem 2021 (hamerstuk)
Besluit:
Kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2019 en begroting hûs en hiem
2021 en geen zienswijze in te dienen.

11.

Herinrichting Stationsgebied Sneek (hamerstuk)
Besluit:
- in te stemmen met bijgaand herinrichtingsvoorstel voor het stationsgebied Sneek
- hiervoor een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen
- dit krediet te dekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelagenda, onderdeel Sneek
- voor het opvangen van mogelijke prijsstijgingen € 100.000 te reserveren binnen de flexibele
ruimte bestemmingsreserve, onderdeel Sneek
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12.

Middelen vrijmaken uit reserve kapitaalgoederen voor onderhoud aan overdracht stedelijk water
(hamerstuk)
Besluit:
Voor het onderhoud aan overdracht stedelijk water een krediet van € 374.051,- beschikbaar te
stellen uit de reserve kapitaalgoederen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de heer Schouwstra (CU) wordt
geacht te hebben tegengestemd.

13.

Hamerstukken
Klimaatagenda Súdwest-Fryslân 2020
Besluit:
Klimaatagenda SWF 2020 vast te stellen.

14.

Bestemmingsplan herinrichting N354 - traject Tsienserbuorren – De Dille gewijzigd vaststellen
Besluit:
a. te stellen in die zin dat artikel 4, lid c van de regels wordt gewijzigd in " masten en
veiligheidsvoorzieningen" en artikel 4.4 wordt aangevuld met de leden b, c en d.
b. het bestemmingsplan "Herinrichting N354-traject Tsienzerbuorren - De Dille gewijzigd vast
te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het
GML-bestand "NL.IMR0.1900.2018noorBPaanpN354-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
c. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de Basiskaart Grootschalige Topografie;
d. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Herinrichting N354-traject Tsienzerbuorren De Dille vast te stellen.

15.

Bestemmingsplan herinrichting N359 – Bolsward Noord gewijzigd vaststellen
Besluit:
a. het bestemmingsplan "Herinrichting N359- Bolsward Noord gewijzigd vast te stellen in die zin dat:
- De dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ wordt gewijzigd in ‘Leiding –
Hoogspanningsverbinding’.
- Er een omgevingsvergunningsplicht wordt opgenomen ten behoeve van het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, en van werkzaamheden, conform het voorstel van
TenneT.
b. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het
GML-bestand "NL.IMR0.1900.2019BPN359bolsnoor-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
c. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de Basiskaart Grootschalige Topografie;
d. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Herinrichting N359- Bolsward Noord vast te
stellen.

16.

Bestemmingsplannen herinrichting N359 – Burgwerd en herinrichting N359 – Wommels-Noord
Besluit:
a. de bestemmingsplannen "Herinrichting N359-Burgwerd" en "Herinrichting N359-Wommels-Noord"
ongewijzigd vast te stellen.
b. te bepalen dat voornoemde bestemmingsplannen langs elektronische weg zijn vastgelegd in de
GML-bestanden "NL.IMR0.1900.2019BPN359burgwerd-vast" en
"NL.IMRO.1900.2019BPN359wommnoor-vast" en tevens in die vorm zijn vastgesteld;
c. te bepalen dat voor de locaties van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de Basiskaart Grootschalige Topografie;
d. geen exploitatieplan voor de beide bestemmingsplannen vast te stellen.

17.

Sluiting Basisschool Master Sperkhem te Sneek
Besluit:
Voorstel aan de raad tot sluiten van Master Sperkhem door Stichting Odyssee.

18.

Aanvraag vangnetuitkering 2019
Besluit:
in te stemmen met de verklaring van het college dat maatregelen zijn getroffen om het tekort op
het budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies te reduceren.
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19.

Fumo ontwerpbegroting 2021 en Verzoek lidmaatschap WSGO
Besluit:
- kennis te nemen van de Ontwerpbegroting FUMO 2021 en het Verzoek lidmaatschap FUMO aan
WSGO;
- in te stemmen met het verzoek lidmaatschap WSGO;
- de plustaak 'Advisering Externe veiligheid' bij de FUMO te blijven beleggen;
- geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2021 en de bijgevoegde concept brief
(U20.004104) aan de FUMO te versturen.

20.

Herziening bestemmingsplan Buitengebied SWF groepsaccommodatie Nummer 9 in Nijhuizum
Besluit:
geen medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied SúdwestFryslân om een bezoekersaantal van maximaal 60 personen op te nemen voor de
groepsaccommodatie op het perceel Nummer 9 in Nijhuizum.

21.

Ontwikkeling 21 woningen in Koudum locatie De Welle en locatie Wetterbies
Besluit:
Het startdocument voor de ontwikkeling van 21 woningen in Koudum vast te stellen.

22.

Bestuursrapportage april 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april 2020.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 10.1 van de bestuursrapportage,
zijnde:
1. Overboeken projectkrediet Integrale aanpak vergunninghouders naar de begroting
(kredietverlaging met € 63.000 en budgetverhoging met € 63.000);
2. Overboeken restant krediet Noorderhoek (kredietverschuiving van € 5.862).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 10.2 van de
bestuursrapportage), zijnde (tussen haakes de invloed op het begrotingssaldo):
a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil);
b. Hogere Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (nihil).

23.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 uur.

Aldus vastgesteld op 24 september 2020,

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

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

GBTL (Carla van der Hoek)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

6

Onderwerp

:

Realisearje supermerke en parkearterrein en it
ferplaatsen fan de dyk op en naby it perseel
Snekerstraat 9a yn Boalsert

Datum raadsvergadering

:

01 juli 2020

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
1. planologisch in te stemmen met het realiseren van een supermarkt met parkeerterrein op en nabij het
perceel Snekerstraat 9a te Bolsward.
2. het college opdracht te geven om bij de gebiedsvisie in te zetten op duurzaamheid ter
bevordering van de leefbaarheid in het gebied.
3. het college te verzoeken om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een formele procedure te starten
voor de aanvraag van de Lidl om Omgevingsvergunning.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in/aan te vullen
met:
1. planologisch in te stemmen met het realiseren van een supermarkt met parkeerterrein op en nabij het
perceel Snekerstraat 9a te Bolsward.
2. het college opdracht te geven om bij de gebiedsvisie in te zetten op duurzaamheid ter
bevordering van de leefbaarheid in het gebied.
3. het college opdracht te geven om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een formele procedure te
starten voor de aanvraag van de Lidl om een omgevingsvergunning.
4. het college opdracht te geven om, alvorens het college besluit over de ontwerpomgevingsvergunning en de procedure opstart, de raad middels actieve info te informeren over het
voorgenomen ontwerpbesluit.
Het is zo’n gevoelig onderwerp geworden dat wij het graag nogmaals terug willen zien in de raad om
recht te doen aan de inwoners van Bolsward. Ook daarom vinden wij ‘verzoeken’ niet ver genoeg gaan en
geven wij het college hierin liever de opdracht bij punt 3 om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een
formele procedure te starten voor de aanvraag van de Lidl om een omgevingsvergunning. Bij punt 4 wordt
opdracht gegeven de raad, voordat het college een besluit neemt, te informeren over het voorgenomen
ontwerpbesluit (omgevingsvergunning).
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Het amendement wordt ingetrokken.
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AMENDEMINT (kêst 30 RvO)
Fan

:

Tsjerk Bouwhuis FNP

Oan

:

De foarsitter fan de ried

Agindapunt

:

6

Ûnderwerp

:

Realisearje supermerke en parkearterrein en it
ferplaatsen fan de dyk op en naby it perseel
Snekerstraat 9a yn Boalsert

Datum riedsgearkomste

:

01-07-2020

1. Foarnommen beslút as opnommen yn it riedsútstel:
1. planologisch in te stemmen met het realiseren van een supermarkt met parkeerterrein op en
nabij het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward.
2. het college opdracht te geven om bij de gebiedsvisie in te zetten op duurzaamheid ter
bevordering van de leefbaarheid in het gebied.
3. het college te verzoeken om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een formele procedure te
starten voor de aanvraag van de Lidl om Omgevingsvergunning.
2. Útsteld wurdt it foarnommen beslút neamd ûnder 3. te wizigjen yn:
1. planologisch in te stemmen met het realiseren van een supermarkt met parkeerterrein op en
nabij het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward.
2. het college opdracht te geven om bij de gebiedsvisie in te zetten op duurzaamheid ter
bevordering van de leefbaarheid in het gebied.
3. het college opdracht te geven om pas na de vaststelling van de gebiedsvisie een formele
procedure te starten voor de aanvraag van de Lidl om Omgevingsvergunning.
Taljochting:
In opdracht jaan is net it selde as in fersyk oan ien te dwaan. Goed keazen wurden yn in útstel binne
wichtich om letter by de útfiering ek te dwaan wat je doe bedoelden. En om dizze ferwarring foar te
wêzen, dizze wiziging.
‘Opdracht geven’ is twingend, wylst ‘verzoeken’ frijbliuwend is.
Dit amendemint is
Oernommen
Oannommen
Fersmiten

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6
Van

:

GBTL (Carla van der Hoek)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Realisearje supermerke en parkearterrein en
it ferplaatsen fan de dyk op en naby it
perseel Snekerstraat 9a yn Boalsert

Datum raadsvergadering

:

1 juli 2020

Gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
- de grootte van de supermarkt bepaald hoeveel parkeerplekken er gerealiseerd moeten worden, en
daardoor de Tramhalte de sportvelden de aangrenzende bedrijven, maar het allerbelangrijkste de
veiligheid in het geding komen;
- het aan de omwonenden, aanwezige bedrijven en sportverenigingen is om (mede) te bepalen hoe het
gebied eruit komt te zien;
- er tijdens het gebiedsvisie traject gekeken moet worden naar alle mogelijkheden zodat het gebied
niet op slot raakt en om tot een voor iedereen acceptabele veilig oplossing te komen;
- daar waar in Sneek wordt gestreefd naar iedere wijk makkelijk toegang tot een supermarkt, doen we
het in Bolsward andersom en concentreren we alle supermarkten min de Poeisz op 1 plek nabij het
centrum. Alle overlast wordt hierdoor geconcentreerd op 1 plek;
- met de komst van de nieuwe wijk Bolsward Oost er nog meer (verkeers)druk komt op dit gebied;
- de Lidl eventueel ook naar een andere locatie, bijvoorbeeld tussen deze nieuwe wijk en
Eekwerd/Altenburg zou kunnen. Dit zou, ten opzichte van de situatie in Sneek, veel logischer zijn.

Dictum:
verzoekt het college:
tijdens het proces om te komen tot een gedragen gebiedsvisie ook de mogelijkheden te onderzoeken:
 om de grootte van de supermarkt (en dus het aantal bijbehorende parkeerplaatsen) variabel te
houden;
 om serieus te onderzoeken of het niet wenselijker is de supermarkt te verplaatsen naar een andere
plek in Bolsward met meer ruimte en minder weerstand bij de inwoners.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

: B.A. Walsma, GBTL

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: 7

Onderwerp

: Uitgangspunten financiële participatie omwonenden bij
duurzame energieprojecten in Súdwest-Fryslân

Datum raadsvergadering

: 1 juli 2020

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
a. de uitgangpunten – zoals genoemd in het Nationaal Klimaatakkoord - voor financiële
participatie van omwonenden bij duurzame energieprojecten vast te stellen en deze toe te
passen bij project-initiatieven voor duurzame energie in onze gemeente.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
a. de uitgangpunten – zoals genoemd in het Nationaal Klimaatakkoord - voor financiële
participatie van omwonenden bij duurzame energieprojecten vast te stellen en deze toe te
passen bij project-initiatieven voor duurzame energie in onze gemeente.
b. onze gemeente de opdracht te geven om in deze uitgangspunten benoemde -lokale
ruimte- een nadere invulling voor de eigendomsverhoudingen te geven waarbij met name
de aandachtspunten maatwerk, risico’s, risicodekking, participatie voor alle gelederen
van onze bevolking en transparante voorlichting dienen te worden meegenomen;
c. bij de totstandkoming hiervan de raad zo spoedig mogelijk te informeren.

Toelichting:
In de uitgangspunten van het Nationaal Klimaatakkoord voor financiële participatie is ruimte gegund voor
een lokale invulling (lees; -lokale ruimte-) ingevolge de eigendomsverhoudingen.
Vooruitlopende op het door de raad in september vastleggen van richtinggevende principes van het
burgerforum inzake de RES is de toepasbaarheid van punt 4 hiervan (heb oog voor rechtvaardigheid en
een eerlijke verdeling) juist voor dit agendapunt zeer actueel en kan ons inziens meteen worden
toegepast. Juist nu nieuwe energieprojecten een duw in de rug zullen krijgen is een goede regeling voor
de juiste eigendomsverhoudingen, het draagvlak daarvan maar ook de toegankelijkheid daarvan voor alle
burgers op korte termijn een must.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Het amendement wordt ingetrokken.

9

AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

GBTL (Carla van der Hoek)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

8

Onderwerp

:

Ynkeap Wmo-maatwurkfoarsjennings

Datum raadsvergadering

:

01-07-2020

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
in te stemmen met gebiedsgerichte financiering als wijze van inkoop voor de Wmomaatwerkvoorzieningen en een deel van de Participatie.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
a. te kiezen voor uitwerking van het bestek voor de gebiedsgerichte financiering. Het college
krijgt de opdracht de raad regelmatig te informeren over de voortgang van het opstellen van
het bestek;
b. te kiezen voor een Lump sum waarbij rekening wordt gehouden met de ombuigvoorstellen die
in de begroting (en de besluiten in de Berap) zijn genomen;
c. het college opdracht te geven om in het bestek op te nemen dat zorgaanbieders hun
opdrachten (met bijbehorende financiering) van een in het gebied aanwezige “commissie”
ontvangen. Deze commissie bestaat uit een (vertegenwoordiging van de) meerderheid van de in
het gebied aanwezige zorgaanbieders, de WMO-adviesraad en de cliëntenraad.
Toelichting:
- Door te kiezen voor deze systematiek verlies je de in een gebied aanwezige kracht niet.
Zorgaanbieders kunnen (als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) deelnemen in de
gebiedscommissie. Op deze wijze is er geen hoofdaannemer nodig;
- De gebiedscommissie kan daarbij gebruikmaken van de OZO-verbindzorg methode. Maar de
gebiedscommissie kan ook via andere platformen de partijen met elkaar in aanraking brengen. In het
bestek kan de inschrijvers gevraagd worden om mogelijke communicatieplatformen aan te dragen.
- De in het gebied aanwezige zorgaanbieders (kunnen) weten welke lokale wijkgebouwen, dorpshuizen,
MFC,s en andere voorzieningen ze kunnen gebruiken. In het bestek kan zelfs opgenomen worden op
welke manier de zorgaanbieders de in het gebied aanwezige voorzieningen kunnen gebruiken.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

: B.A.Walsma, GBTL
FNP, De Wind, PvdA

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: 9

Onderwerp

: Rapport rekkenkeamer ‘Burgerinitiatieven in SúdwestFryslân’

Datum raadsvergadering

: 1 juli 2020

1.

Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport
'Burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân';
2. het college opdracht te geven om aanbeveling 1 tot en met 3 zoals verwoord in het onder punt
1 genoemde rapport uit te voeren;
3. het college opdracht te geven om vóór 2 juli 2021 te rapporteren over de uitvoering van het
onder besluitpunt 2 gestelde.

2.

Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport
'Burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân';
2. het college opdracht te geven om aanbeveling 1 tot en met 3 zoals verwoord in het onder punt
1 genoemde rapport uit te voeren;
3. het college opdracht te geven om jaarlijks via actieve informatie de raad te informeren
over lopende en nieuwe burgerinitiatieven binnen de gemeente Súdwest-Fryslân dan wel
eerder indien de noodzakelijkheid of de omstandigheid dat eist;
4. het college opdracht te geven om vóór 2 juli 2021 te rapporteren over de uitvoering van het
onder besluitpunt 2 gestelde.

Toelichting:
In het rapport van de rekenkamer over Burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân staan een viertal
aanbevelingen genoemd, waarvan het college heeft aangegeven voornemens te zijn om aanbeveling 1 tot
en met 3 over te nemen. Aanbeveling 4 richt zich tot de raad waarbij de vraag wordt gesteld hoe de raad
geïnformeerd wil worden over burgerinitiatieven in Súdwest-Fryslân. Om meer zicht te krijgen op lopende
en nieuwe burgerinitiatieven wordt voorgesteld het college opdracht te geven om de raad jaarlijks via
actieve info hiervan op de hoogte te stellen.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Het amendement wordt unaniem aangenomen.
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