Besluitenlijst digitale raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân
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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, 13, 14 en 15:
- GBTL (de heer Walsma), PvdA, De Wind - regeling oud papier
- VVD (mevrouw Douwes), PvdA - coronabonus boa's
- CDA (mevrouw Joustra), PoieszZijlstra, D66 - armoede preventie en communicatie
- Semplonius (de heer Semplonius), De Wind - wapenstok boa's
- Semplonius (de heer Semplonius), De Wind - instellen onderzoek (enquête) inzake Empatec

3.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Actuele vragen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.

Vaststellen besluitenlijst 22 oktober 2020
De besluitenlijst van 22 oktober 2020 wordt vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.

6.

7.

Bespreekstuk
Bestuursrapportage augustus 2020
Besluit:
Kennis te nemen van de Bestuursrapportage augustus 2020.
De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage, zijnde:
1. Inkomsten overdracht stedelijk water (OSW) (€ 85.000)
De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de
bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo):
a. Structurele effecten uit Jaarrekening 2019 (€ -5.077.000);
b. Verzekeringen (€ -100.000);
c. Precariobelasting 2020 (inkomsten) (€ -80.000);
d. Precariobelasting 2020 (storting reserve) (€ 6.158.000).
Hamerstukken
Vastelling Kerkenaanpak
Besluit:
De Kerkenaanpak vast te stellen.

8.

Beleidsnotitie Burgerparticipatie
Besluit:
De beleidsnotitie Burgerparticipatie vast te stellen.

9.

Verordening parkeerbelastingen 2021
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021.

10.

Verordening precariobelasting 2021
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021.

11.

Motie GBTL, PvdA, De Wind - regeling oud papier | pagina 3
De motie wordt overgenomen.

12.

Motie VVD, PvdA - coronabonus boa's | pagina 4
De motie wordt ingetrokken.

13

Motie CDA, PoieszZijlstra, D66 - armoede preventie en communicatie | pagina 5
De motie wordt overgenomen.

14.

Motie Semplonius, De Wind - wapenstok boa's | pagina 6
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor en 30 stemmen tegen.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.44 uur.

Aldus vastgesteld op 17 december 2020,

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

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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Motie Semplonius, De Wind - instellen onderzoek (enquête) inzake Empatec | pagina 7
De motie wordt ingetrokken.

14.

CU

30

De Wind

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

:

GBTL (B.A. Walsma)
PvdA, De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Regeling oud papier

Datum raadsvergadering

:

19 november 2020

overwegende dat:
 veel verenigingen in onze gemeente totaal verrast en overrompeld zijn door de afbouwregeling oud
papier;
 er slechts zes weken tussen de ontvangst van de brief over de afbouwregeling en een daarover te
nemen besluit op de datum 1 december zitten;
 veel verenigingen geen kans zien om vóór 1 december 2020 voldoende te overleggen over de te
ondernemen maatregelen;
 volgens bepaalde thema’s uit uw beleid met name ‘fan under op fanût de Mienskip, Meiinoar’ en ‘Wy
sizze wat wy dogge en dogge wat wy sizze’ niet helemaal synchroon loopt met wat er nu gebeurd;
 bepaalde verenigingen met name voor wat betreft hun financiën en bestaansrecht afhankelijk zijn van
deze inkomsten.
Dictum:
Verzoekt het college;
 de datum van beslissing van de betrokken verenigingen/andere partijen, over dit onderwerp uit te
stellen tot 1 juli 2021;
 geen aanpassingen in de begroting op te nemen voor 1 juli 2021;
 de betrokken verenigingen een prijsgarantie te garanderen over het jaar 2021 welke 100% bedraagt van
het afgelopen jaar;
 een gesprek aan te gaan tussen de wethouder en een vertegenwoordiging van alle betrokken
verenigingen om tot een (voorlopige) oplossing van dit vraagstuk te komen;
 de raad over de gespreksresultaten op de hoogte te houden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

VVD (Debbie Douwes)
PvdA (Djoke de Jong)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Uitkeren Coronabonus voor BOA’s
Gemeente SWF

Datum raadsvergadering

:

19 november 2020

constaterende dat:
 het handhaven van de landelijke coronamaatregelen een extra zware taak is voor de Buitengewoon
Opsporing Ambtenaren van het team Handhaving in de gemeente SWF;
 dat landelijk de politie een terechte coronabonus van 300 euro netto toegezegd is door het Kabinet.
overwegende dat:
 deze extra taken n.a.v. de nieuwste maatregelen zwaar blijven doorwegen in hun werkzaamheden;
 wij het eerlijk vinden dat naast de politie ook onze handhavers in aanmerking mogen komen voor de
coronabonus van 300 euro netto
Dictum:
verzoekt het college;
1. zorg te dragen voor een 300 euro netto bonus voor onze BOA handhavers.
2. de bonus uit te keren in december 2020.
3. de dekking hiervoor te vinden in het budget corona compensatiegelden.
4. de raad te informeren over de uitvoering.
en gaat over tot de orde van de dag.
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

:

CDA (Samantha Joustra)
PoieszZijlstra, D66

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Armoede preventie en communicatie

Datum raadsvergadering

:

19 november 2020

overwegende dat:
- wij op dit moment te maken hebben met ongewone omstandigheden in de samenleving. Zowel
pariculieren als bedrijven komen door deze omstandigheden in de problemen;
- uit onderzoek van het CPB blijkt dat veel mensen, waaronder ook ondernemers niet op de hoogte
zijn van wat de gemeente kan doen wanneer er een financieel probleem is, of dat er een
financieel probleem dreigt te ontstaan;
- wanneer er in een vroeg stadium aandacht is voor de financiële problemen bij particulieren en
ondernemers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening de financieele problemen op de langere
termijn beprekt worden gehouden.
Dictum:
verzoekt het college;
- extra aandacht te geven aan de ontstane schuldenproblematiek ontstaan van particulieren en
bedrijven direct of indirect door de coronapandemie;
- dat de ondersteuning die de gemeente kan bieden, duidelijk en toegankelijk wordt
gecommuniceerd naar inwoners en bedrijven;
- deze communicatie in te zetten op diverse kanalen zodat er voldoende zichtbaarheid komt om alle
partijen kennis te laten nemen van wat de gemeente kan doen aan preventie en ondersteuning.
En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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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

:

Wapenstok Boa’s

Datum raadsvergadering

:

11 november 2020

overwegende dat:
 de motie tegen het bewapenen van Boa’s van 28 mei 2020 is aangehouden;
 alle partijen m.u.v. het CDA en de VVD eerste een discussie wensten over dit onderwerp;
 het college zonder overleg met de raad deelneemt aan de pilot waarbij Boa’s de beschikking krijgen
over een korte wapenstok;

Dictum:
Roept het college op
 richting Den Haag te communiceren niet (eerder) te kunnen deelnemen totdat er een raadsdiscussie
heeft plaatsgevonden over de wens en noodzaak boa’s uit te rusten met een (verdedigings)wapen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

Semplonius (Klaas Jan Semplonius)
De Wind

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Enquete Empatec

Datum raadsvergadering

:

19 november 2020

Gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
 in de begroting voor 2021 een bedrag van € 2.000.000,- extra is gereserveerd voor de financiële situatie
bij Empatec;
 er dit jaar een onderzoek is gedaan naar de governance bij Empatec;
 de uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de visie voor de doorontwikkeling. Deze visie
wordt vastgelegd in een keuzedocument dat eind 2020 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd;
 voorstaande de raad van Súdwest-Fryslân geen inzicht heeft gegeven in hetgeen er precies heeft
plaatsgevonden, wie intern en extern verantwoordelijkheid dragen en op welke wijze dergelijke risico’s
kunnen worden verkleind;
 de raad niet alleen de taak heeft betere kaders voor de toekomst te stellen, maar de raad ook dient te
controleren wat er precies heeft plaatsgevonden en wie daarvoor verantwoordelijkheid dragen.
Verzoekt de griffie:
I.
met een voorstel te komen waarbij de raad wordt voorgesteld een onderzoek (enquete) als
bedoeld in artikel 155a Gemeentwet in te stellen inzake Empatec inclusief de relatie tussen
Empatec en de gemeente zodat inzicht wordt verkregen in gemaakte afspraken,
verantwoordelijkheden en het proces en daaruit lering kan worden getrokken voor de toekomst.
II.
het voorstel in de raadvergadering van 17 december 2020 aan de raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken.
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