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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 de volgende moties worden toegevoegd als
respectievelijk agendapunt 11, 12 en 13:
- GBTL (de heer Walsma), De Wind | geen realisatie datacentra gebruik groene energie in SWF
- GBTL (mevrouw Van der Hoek) | openbare toiletten
- GBTL (mevrouw Van der Hoek) | tegoedbon voedselbank

3.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Actuele vragen
De heer Feenstra (PvdA) | nieuwe weg Sneek-Leeuwarden
*Toezeggingen | zie toezeggingenlijst
Mevrouw Kerver (GL) | schuldenregeling
*Toezegging | zie toezeggingenlijst
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

5.

Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen
- Anterieure Exploitatieovereenkomst Sneek-Oppenhuizerweg Flexaterrein
- Verlening vergunning van rechtswege Weersterweg 6 Makkum
- BTW zwembad Rolpeal
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

6.

Vaststellen besluitenlijsten 24 en 29 september 2020
De besluitenlijsten van 24 en 29 september 2020 worden vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.

7.

Bespreekstukken
Verzoek wijziging bestemming naar detailhandel op het perceel Snekerstraat 3 te Bolsward
Amendement Semplonius l pagina 4
Het amendement wordt verworpen met 12 stemmen voor en 25 stemmen tegen.
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Besluit:
- Het verzoek voor het wijzigen van de bestemming op het perceel Snekerstraat 3 te Bolsward
naar detailhandel, te weigeren.
- Te zoeken naar een passende bestemming in het kader van de gebiedsvisie.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fracties Semplonius en
De Wind worden geacht te hebben tegengestemd.
8.

Bestuursrapportage juni, juli 2020
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juni, juli 2020.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage,
zijnde:
1. Aanpak zwerfvuil (€ 103.800);
2. Wet inburgering (Integratie Uitkering) (€ 179.000).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de
bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo):
a. Meicirculaire 2020 (€ 596.000);
b. Onderuitputting kapitaallasten (€ 1.1350.000).
*Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

9.

Hamerstukken
Planologische instemming snellaadstation A7 Wildinghe
Besluit:
- planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking
te verlenen aan het realiseren van een snellaadstation ter plaatse van verzorgingsplaats
Wildinghe aan de A7;
- dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet
nodig is;
- geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.

10.

Aanvraag voorbereidingskrediet herstructurering het Eiland Sneek
Besluit:
Een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de
haalbaarheid van herstructureringsproject het Eiland. Dit deels te dekken uit de bijdrage van Elkien
van €37.500 en de overige €12.500,- te verantwoorden op de balans en t.z.t. ten laste te brengen
van de betreffende grondexploitatie.

11.

Motie GBTL, De Wind - geen realisatie datacentra gebruik groene energie in SWF | pagina 5
De motie wordt ingetrokken.
*Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

12

Motie GBTL, De Wind - openbare toiletten | pagina 6
De motie wordt ingetrokken.

2

13.

Motie GBTL, De Wind - tegoedbon voedselbank | pagina 7
De motie wordt ingetrokken.
*Toezegging | zie toezeggingenlijst

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus vastgesteld op 19 november 2020,

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

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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SEMPLONIUS

AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

Klaas Jan Semplonius (Semplonius)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

7

Onderwerp

:

Verzoek wijziging bestemming naar detailhandel op het
perceel Snekerstraat 3 te Bolsward

Datum raadsvergadering

:

22 oktober 2020

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
 Het verzoek voor het wijzigen van de bestemming op het perceel Snekerstraat 3 te Bolsward naar
detailhandel, te weigeren.
 Te zoeken naar een passende bestemming in het kader van de gebiedsvisie.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in/aan te vullen
met:
 Het verzoek voor het wijzigen van de bestemming op het perceel Snekerstraat 3 te Bolsward naar
detailhandel, te weigeren.
 Te zoeken naar een passende bestemming in het kader van de gebiedsvisie, zijnde niet
detailhandel
Toelichting:
Het verzoek om het bestemmingsplan op het perceel Snekerstraat 3 in Bolsward te wijzigen naar
detailhandel is niet in lijn met de detailhandelstructuurvisie. Voor een alternatieve bestemming op deze
locatie dienen daarbij dezelfde kaders te gelden en dus is detailhandel ook voor andere initiatieven geen
mogelijke invuling.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Keuze:
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

B.A.Walsma, GBTL
De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Groene energie voor datacentra

Datum raadsvergadering

:

22 oktober 2020

overwegende dat:
-

De provincie Fryslân buitensporig heeft geïnvesteerd in Windpark Fryslân;
Dit park in 2021 stroom moet gaan leveren voor 340.000 huishoudens;
In onder andere de Wieringermeerpolder recent identieke windparken zijn gebouwd;
De opgewekte (groene) stroom van deze windparken niet (meer) naar de inwoners van de
desbetreffende provincie gaat maar grotendeels verdwijnt in de datacenters;
De vraag naar datacenters landelijk toeneemt en niet ondenkbeeldig is dat Noord-Nederland
hierbij meer in beeld komt;
Onze gemeente niet alleen de lasten zal hebben van de aanwezigheid van de windmolens maar ook
de lasten van de aanwezigheid van datacenters (relatief weinig werkgelegenheid);
Op deze wijze het vertrouwen en het draagvlak van de gemiddelde burger in het opwekken van
groene energie zal afnemen indien deze energie wordt gebruikt ten gunste van o.a. datacenters.

Dictum:
Verzoekt het college:
Te voorkomen dat grote vergelijkbare datacenters in onze gemeente in de toekomst worden gerealiseerd.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

Carla van der Hoek, GBTL
De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Openbare toiletten

Datum raadsvergadering

:

22 oktober 2020

constaterende dat:
- er binnen de (grotere) winkelgebieden in onze gemeente er onvoldoende openbare en volledig
(rolstoel) toegankelijke toiletvoorzieningen aanwezig zijn;
- met name door de transitie in het sociale domein (Wmo, de Participatiewet en Jeugdzorg) er een
taak ligt voor gemeentelijke overheden om beleid te formuleren en kaders te stellen ten aanzien
van openbare en/of opengestelde toiletvoorzieningen;
- vanwege de VN-verdrag voor de rechten van chronische zieken en gehandicapten de gemeenten
verplicht zijn een plan van aanpak over dit onderwerp op te stellen.
overwegende dat:
- de gemeente toiletten in gemeentelijke of andere gebouwen kan openstellen voor passanten en dit
herkenbaar kan aangeven en de toilettlocaties kan aanmelden bij de ‘Hogenood’ app 239;
- er in veel gemeenten al overleg plaatsvind met horeca, winkels en supermarkten om te komen tot
openstelling van toiletten voor passanten en aanmelding in de ‘Hogenood’ app.
verzoekt het college;
- een inventarisatie te verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en
openstelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de grotere kernen van onze
gemeente;
- bij onvoldoende beschikbaarheid in overleg met de horeca, winkels en supermarkten te gaan om
hun toiletgelegenheid hiervoor beschikbaar te stellen en dit eenduidig kenbaar te maken;
- in ieder geval toiletten in gemeentelijke gebouwen, waar dat mogelijk is, open te stellen voor
passanten;
- aan de raad voor 1 maart 2021 terug te koppelen hoe het college deze motie heeft uitgevoerd.
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

MOTIE (artikel 31 RvO)
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

Carla van der Hoek, GBTL
De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Tegoedbon voedselbank

Datum raadsvergadering

:

22 oktober 2020

overwegende dat:
- de voedselbanken in onze gemeente voor een steeds grotere uitdaging komen te staan als gevolg
van de Coronacrisis;
- door deze crisis de voedselaanvoer naar de voedselbanken stagneert;
- er extra aanmeldingen zijn van inwoners die in aanmerking komen voor een voedselpakket en
verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen;
- onze gemeente de doelstelling en de activiteiten van de voedselbanken een warm hart toedraagt;
- een ieder die een gerechtvaardigd beroep op de voedselbank doet daadwerkelijk aanspraak kunnen
maken op een voedselpakket.
verzoekt het college;
- in overleg te blijven met het bestuur/de besturen van de voedselbanken in Súdwest-Fryslân om
indien nodig, de mogelijkheid te onderzoeken om tijdelijk, een door ons gemeente gesponsorde,
tegoedbon uit te geven die besteed kan worden bij relevante lokale bedrijven in onze gemeente;
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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