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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 punten worden overgeheveld naar
de hamerstukken:
8. Beschikbaar stellen krediet voor investering inhalen achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
11. Ontwerpbegroting FUMO 2022
De volgende moties worden toegevoegd als respectievelijk agendapunten 24 en 25:
- Motie GBTL | Onderbouwing raadsbesluit Hemelumer Hoeve
- Motie CDA, PoieszZijlstra, FNP, GBTL | behoud gymzaal Simon Havingaschool
Ordevoorstellen:
N.a.v. het ordevoorstel van mevrouw Kerver (GL) zal de motie van GBTL (kap solitaire bomen) niet
worden ingediend.
N.a.v. het ordevoorstel van de heer T. de Vries (CDA) zal de mondelinge beantwoording van de
schriftelijke vragen over de Hemelumer hoeve gelijktijdig behandeld worden met de motie vreemd
over de Hemelumer Hoeve.

3.

Mededelingen
De heer P.K. de Vries doet een mededeling namens de onderzoekscommissie enquête Empatec.
Voor de inhoud van de mededeling wordt verwezen naar het audioverslag.

4.

5.

Toelating
Toelating en beëdiging de heer P.J. Scholtanus tot lid van de raad
Besluit:
1. de heer P.J. (Pieter Jan) Scholtanus toe te laten als lid van de raad van de gemeente
Súdwest-Fryslân.
2. de heer P.J. (Pieter Jan) Scholtanus te beëdigen.
Actuele vragen
De heer Van der Veen (GL) | instaphoogte nieuwe treinen
Mevrouw Van der Veer (PvdA) | openlucht zwembaden
Mevrouw Poiesz (PoieszZijlstra) | fontein Sneek
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

6.

7.

Vaststellen van de besluitenlijst van 31 maart 2021
De besluitenlijst van 31 maart 2021 wordt vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.
Bespreekstukken
Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021
Amendement CU, CDA | pagina 8
Het amendement wordt overgenomen door het college.
Besluit:
De Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021 vast te stellen met dien
verstande dat de volgende onderdelen van de verordening als volgt worden gewijzigd:
Onderdeel A - Artikel 3.18 Uitoefening van een bedrijf
1. Het is verboden zonder ontheffing van het college in de haven een vaartuig te gebruiken voor:
a. het uitoefenen van een bedrijf;
b. het drijven van handel;
c. het houden van een herberg;
d. het verlenen en gebruik van huisvesting;
e. het houden van vast verblijf;
f. het afleveren van koopwaar.
2. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking
bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
te wijzigen in:
1. Het is verboden zonder ontheffing van het college een vaartuig op een ligplaats te gebruiken voor:
a. het uitoefenen van een bedrijf;
b. het drijven van handel;
c. het houden van een herberg;
d. het verlenen en gebruik van huisvesting;
e. het houden van vast verblijf;
f. het afleveren van koopwaar.
2. Het verbod in dit artikel is niet van toepassing op beroepsvaartuigen die ligplaats nemen op voor hen
bestemde plaatsen en tevens zijn voorzien van een geldig Certificaat van Onderzoek, afgegeven
ingevolge hoofdstuk 3, paragraaf 1 van de Binnenvaartwet.
3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Onderdeel B - Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
1.
2.

Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met toezicht
belast persoon aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken.
Het verbod geldt niet wanneer de generator gebruikt wordt voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden voor zover in overeenstemming met artikel 4.8.

te wijzigen in:
Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
1.
2.
3.

Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met
toezicht belast persoon aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken.
Het college kan gebieden aanwijzen waarvoor dit verbod niet geldt.
Het verbod geldt niet wanneer de generator gebruikt wordt voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden voor zover in overeenstemming met artikel 4.8.
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En de bijbehorende toelichting te wijzigen in:
Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
Het is verboden om op een ligplaats aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken. In het
kader van het verminderen van overlast en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit worden in de
haven bij bepaalde ligplaatsen aansluitingen voor de afname van elektriciteit gerealiseerd. Op het
moment dat het voor de elektriciteitsvoorziening meer stroom nodig is dan de walstroomvoorziening
kan leveren, kan bijvoorbeeld de havenmeester alsnog toestemming geven.
Het college kan gebieden aanwijzen waar het verbod niet geldt. Te denken valt aan ligplaatsen voor
beroepsvaart in de industriehavens, of plaatsen waar (nog) geen walstroomvoorzieningen zijn
geplaatst.
Onderdeel C - Artikel 4.8 Verbod op verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen
Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester aan, buiten boord of onder een vaartuig of aan een
voorwerp aan boord van een vaartuig werkzaamheden te verrichten of doen verrichten.
te wijzigen in:
Artikel 4.8 Verrichten van werkzaamheden
Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met
toezicht belast persoon aan een vaartuig of aan een voorwerp aan boord van een vaartuig
werkzaamheden te verrichten of doen verrichten, die verband houden met de bedrijfsgereedheid,
aanpassing, het herstel of de verbetering van het vaartuig of het voorwerp, tenzij:
a. Het vaartuig ligplaats heeft op of bij een scheepswerf, of:
b. de werkzaamheden:
1. geen gevaar, schade of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken;
2. ten minste 25 meter verwijderd zijn van gevaarlijke stoffen of brandbaar materiaal;
3. binnen de boorden van het vaartuig blijven en de kades en/of steigers hiervan geen
onderdeel uitmaken;
4. worden verricht en tijdens de werkzaamheden doelmatige brandblusmiddelen en
personen die met het gebruik van die middelen bekend zijn, direct beschikbaar zijn,
en;
5. geen vonkvorming naar de buitenlucht veroorzaken of kunnen veroorzaken die
gevaar, schade of hinder voor de omgeving kunnen opleveren.
En de bijbehorende toelichting te wijzigen in:
Artikel 4.8 Verbod op verrichten van werkzaamheden
Dit artikel geeft regels over het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen; hieronder vallen ook
werkzaamheden die buitenboord of onderwater aan het vaartuig plaatsvinden. Het verbod richt zich
tot ‘eenieder’.
Grote reparaties aan vaartuigen vinden plaats op of aan een werf of in een dok. Kleine reparaties
worden echter vaak aan boord verricht door de eigen bemanning of buitenstaanders en dat is ook
toegestaan. Om te voorkomen dat een kleine reparatie buiten een werf of herstelinrichting tot een
reparatie van grote omvang uitgroeit zijn er onder sub b voorwaarden opgenomen.
8.

Beschikbaar stellen krediet voor investering inhalen achterstallig onderhoud kapitaalgoederen
(hamerstuk)
Besluit:
Een krediet van € 3.662.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit
het kapitaalgoederencomplex (fcl 65200 / 38990 oevers en kaden).
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9.

Toekomst zwembad Vitaloo (uitvoering amendement 23 september 2020)
Amendement Semplonius, PvdA | pagina 11
Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA
Voor:
Tegen:

PvdA

FNP

VVD

6
10

GBTL

GL

CU

De

D66 Wind

Sempl
onius

2
5

Poiesz
Zijlstra

TOTAAL

1

4

3

2

2

9
1

27

Besluit:
a. Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward' als uitwerking
van amendement Vitaloo (24 sept 2020)
b. Kennis te nemen van de analyse van het plan Bolsward met optie A "open houden" en optie B
"sluiten"
c. Te kiezen voor optie A. Het zwembad blijft in ieder geval tot en met 2025 open waarbij parallel
gewerkt kan worden aan lange termijn ontwikkeling
d. De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te stellen op €35.000 per jaar en op te
nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons Zwembad
e. De extra kosten voor 2021 van €90.236 eenmalig te dekken uit de algemene reserve
f. Om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten voor 2022 tot en met 2025 op te
nemen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een
bedrag van gemiddeld €242.000 per jaar
g. Over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de reserve
Vitaloo Bolsward
h. Af te wijken van de vastgestelde afschrijvingsmethodiek en investeringen eenmalig af te boeken
via de reserve Vitaloo Bolsward
i. De begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie GBTL I onderzoek nieuwbouw zwembad Vitaloo | pagina 13
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

PvdA

Voor:
Tegen:
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De
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Motie VVD, GL, CDA, D66 I eigen bijdrage vanuit Bolsward | pagina 14
De motie wordt ingetrokken.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
10.

Wijziging GR FUMO (hamerstuk)
Besluit:
Het college toestemming te geven om de vigerende GR FUMO 2017 te mogen wijzigen zoals
weergegeven in het voorstel “Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en
Omjouwing – 2022”

11.

Ontwerpbegroting FUMO 2022 (hamerstuk)
Besluit:
kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022;
een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2022.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
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Stemverklaring van de heer Semplonius (Semplonius) | voor de stemverklaring wordt verwezen
naar het audioverslag (bij het vaststellen van de agenda).
12.

Herziene begroting 2021 GR Fryslân-West
Amendement CDA, CU, VVD, D66, GL | pagina 15
Het amendement wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
Stemverhouding:
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Besluit:
- Kennis te nemen van de herziene begroting van de GR Fryslân-West.
- Het gevoelen van de raad door middel van bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te
maken met dien verstande dat de onderstaande teksten uit de brief als volgt worden
gewijzigd/aangevuld:
- U geeft aan een verhoging van € 2.000,- naar € 3.000,- per SE vanuit de gemeenten nodig te
vinden. Wij zijn niet wettelijk genoodzaakt dit in te willigen en wij vinden de
onderbouwing die u geeft voor deze verhoging onvoldoende. Wij verwachten, met klem,
toelichting op de volgende zaken:
a) een afsprakenkader op basisprincipes over de herverdeling van kosten en opbrengsten;
Daarnaast een onderbouwde afspraak over de bijdrage van de NV en gemeenten;
b) een uitgewerkt plan hoe de NV om denkt te gaan met minder inkomsten vanuit de
GR, afnemende aantallen SW’ers en dus afslanken van de organisatie;
c) een uitwerking van de invloed van de Covid-19 pandemie op de bedrijfsvoering, de
hoogte van eventuele compensatie, met een onderbouwde toelichting waarom
compensatie hiervoor uitsluitend aan de NV ten goede zou moeten komen.

13.

Hamerstukken
Ontwikkelen woningbouwlocatie Harinxmaland te Sneek
Besluit:
1. Een grondcomplex te openen ten behoeve van het activeren van de voorbereidingskosten;
2. Een voorbereidingskrediet van € 124.600,- beschikbaar te stellen om de planvorming voor
de locatie "Harinxmaland fase 2A" op te starten.
3. Het onder 2. genoemde krediet te dekken uit de toekomstige grondexploitatie
"Harinxmaland 2A".

14.

Reactienota en Omgevingsvisie 1.0
Besluit:
a. Bijgevoegde reactienota en omgevingsvisie 1.0 vast te stellen;
b. het vaststellingsbesluit, de omgevingsvisie 1.0 en de reactienota bekend te maken, door
publicatie in het gemeenteblad.

15.

Erfgoednota en bijbehorende beleidsonderdelen en bijlagen
Besluit:
1) De reactienota ' zienswijzen erfgoednota' vast te stellen;
2) In te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de concept-erfgoednota, zoals die ter
inzage heeft gelegen;
3) De Erfgoednota en onderstaande beleidsonderdelen en bijlagen vast te stellen:
a) De Notitie Funerair Erfgoed: gemeentelijke begraafplaatsen
b) De Erfgoedverordening
c) De Notitie duurzaam erfgoed inclusief beleid zonnepanelen in beschermde stads- en
dorpsgezichten en monumenten
d) De Beleidsnota Religieus Erfgoed: kerkgebouwen
e) De Wijziging gebiedsgerichte criteria gebied ' Historische Kernen' welstandsnota 2018;
4) De toekenning van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de Erfgoednota
integraal af te wegen bij de Koersnota/Programmabegroting van 2022 en verder.
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16.

Naderingsdetectieradar Afsluitdijk
Besluit:
a. planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijking medewerking te
verlenen aan de realisatie van een naderingsdetectieradar nabij Afsluitdijk 5A te
Kornwerderzand;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet
nodig is;
c. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.

17.

Bolsward Oost- startnotitie en financieel kader
Besluit:
- in te stemmen met het stedenbouwkundig programma van eisen Bolsward Oost en het
vlekkenplan als kader voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan (of omgevingsplan na
invoering van de Omgevingswet);
- kennis te nemen van de financiële haalbaarheid van de locatie bij de gehanteerde
uitgangspunten, en de kansen en risico's om tot een sluitende grondexploitatie te komen;
- een aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen, voor de kosten tot en
met een onherroepelijk ruimtelijk besluit dat de woningbouw mogelijk maakt;
- het krediet te dekken uit de te verwachten grondopbrengsten, in een naar verwachting minimaal
sluitende grondexploitatie;
- het besluit van het college van 16 maart 2021 te bekrachtigen, waarbij met toepassing van
artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd op de inhoud van alle
bijlagen die over de financiële haalbaarheid gaan, de taxatie van de grondprijzen inbegrepen.

18.

Vaststelling bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' inclusief
beeldkwaliteitsplan 'herontwikkeling locatie It Skûlplak - Sneek'
Besluit:
1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast te
stellen;
2. het bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' gewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreft
een aanpassing van het bouwvlak ter plaatse van het appartementengebouw;
3. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO1900.2019noorBPskulplak-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een
ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
5. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast
te stellen;
6. het beeldkwaliteitsplan 'Herontwikkeling locatie It Skûlplak - Sneek' vast te stellen als onderdeel
van de welstandsnota.

19.

Kredietaanvraag woningbouwplan Keatsmorra in Exmorra
Besluit:
Een krediet van € 34.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten voor het
woningbouwplan Keatsmorra. Dit krediet te dekken uit de reeds gesloten anterieure overeenkomst.

20.

Voorbereidingsbesluit Ivige Leane
Besluit:
1. Te bepalen dat voor het gebied, zoals dat nader is aangegeven bij dit besluit behorende
geografische plaatsbepaling “NL.IMRO.2021oostVBharinxld-vast”, een herziening van het
bestemmingsplan wordt voorbereid;
2. Te bepalen dat:
a. het verboden is het gebruik van de in besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen;
b. het college van burgemeester en wethouders kan afwijken van het bepaalde onder a, indien:
i. het bouwplan wordt gerealiseerd met behulp van een ontheffing ter voorziening in een
tijdelijke behoefte;
ii. het bouwplan in overeenstemming is met een in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
3. Dit voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 30 april 2021.

21.

Regeling reductie energieverbruik woningen
Besluit:
- een krediet van € 432.000,-- beschikbaar te stellen voor de Regeling Reductie Energieverbruik
Woningen (RREW);
- dit krediet te dekken uit de toegekende RREW Rijkssubsidie van € 432.000,-.
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22.

Beschikbaar stellen krediet voor aanpassing openbare infrastructuur en het wijzigen van het
bestemmingsplan te Workum
Besluit:
een krediet van € 928.720,00 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de openbare
infrastructuur en het wijzigen van het bestemmingsplan te Workum, hiervoor een grondcomplex te
openen en het krediet te dekken uit de bijdragen voor de anterieure overeenkomst.

23.

Europa strategie
Besluit:
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- voor kennisontwikkeling, opleidingen,
internationale contacten, aanjagen van projecten(ontwikkeling) in het kader van de EuropaStrategie Súdwest-Fryslân.
- Dit krediet te dekken uit de algemene reserve.

24.

a. Beantwoording schriftelijke vragen GBTL | Hemelumer Hoeve
Voor de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt verwezen naar het audioverslag.
b. Motie GBTL | onderbouwing raadsbesluit Hemelumer Hoeve | pagina 17
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

PvdA

Voor:
Tegen:
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Motie CDA, PoieszZijlstra, FNP, GBTL | behoud gymzaal Simon Havingaschool | pagina 19
De motie wordt aangenomen met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Stemverhouding:

Voor:

CDA

PvdA

FNP

VVD

GBTL

GL

CU

10

6

5

4

2

3

2

Tegen:
•
26.

2

Toezegging | zie toezeggingenlijst

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.42 uur.

Aldus vastgesteld op 3 juni 2021,

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

De

D66 Wind

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

:

CU (Gert Schouwstra)
CDA (Arjen Doedel)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:
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Onderwerp

:

Verordening havens en overige wateren gemeente
Súdwest-Fryslân 2021.

Datum raadsvergadering

:

29 april 2021

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
− De Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021 vast te stellen
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
− De Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021 vast te stellen met dien
verstande dat de volgende onderdelen van de verordening als volgt worden gewijzigd:
Onderdeel A - Artikel 3.18 Uitoefening van een bedrijf
3. Het is verboden zonder ontheffing van het college in de haven een vaartuig te gebruiken voor:
a. het uitoefenen van een bedrijf;
b. het drijven van handel;
c. het houden van een herberg;
d. het verlenen en gebruik van huisvesting;
e. het houden van vast verblijf;
f. het afleveren van koopwaar.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
te wijzigen in:
4. Het is verboden zonder ontheffing van het college een vaartuig op een ligplaats te gebruiken voor:
a. het uitoefenen van een bedrijf;
b. het drijven van handel;
c. het houden van een herberg;
d. het verlenen en gebruik van huisvesting;
e. het houden van vast verblijf;
f. het afleveren van koopwaar.
5. Het verbod in dit artikel is niet van toepassing op beroepsvaartuigen die ligplaats nemen op voor hen
bestemde plaatsen en tevens zijn voorzien van een geldig Certificaat van Onderzoek, afgegeven ingevolge
hoofdstuk 3, paragraaf 1 van de Binnenvaartwet.
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

8

Onderdeel B - Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
3.
4.

Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met toezicht belast
persoon aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken.
Het verbod geldt niet wanneer de generator gebruikt wordt voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden voor zover in overeenstemming met artikel 4.8.

te wijzigen in:
Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
4.
5.
6.

Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met toezicht
belast persoon aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken.
Het college kan gebieden aanwijzen waarvoor dit verbod niet geldt.
Het verbod geldt niet wanneer de generator gebruikt wordt voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden voor zover in overeenstemming met artikel 4.8.

En de bijbehorende toelichting te wijzigen in:
Artikel 4.5 Verbod gebruik generatoren
Het is verboden om op een ligplaats aan boord van een vaartuig een generator te gebruiken. In het kader
van het verminderen van overlast en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit worden in de haven bij
bepaalde ligplaatsen aansluitingen voor de afname van elektriciteit gerealiseerd. Op het moment dat het
voor de elektriciteitsvoorziening meer stroom nodig is dan de walstroomvoorziening kan leveren, kan
bijvoorbeeld de havenmeester alsnog toestemming geven.
Het college kan gebieden aanwijzen waar het verbod niet geldt. Te denken valt aan ligplaatsen voor
beroepsvaart in de industriehavens, of plaatsen waar (nog) geen walstroomvoorzieningen zijn geplaatst.
Onderdeel C - Artikel 4.8 Verbod op verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen
Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester aan, buiten boord of onder een vaartuig of aan een
voorwerp aan boord van een vaartuig werkzaamheden te verrichten of doen verrichten.
te wijzigen in:
Artikel 4.8 Verrichten van werkzaamheden
Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester of een andere door het college met toezicht
belast persoon aan een vaartuig of aan een voorwerp aan boord van een vaartuig werkzaamheden te
verrichten of doen verrichten, die verband houden met de bedrijfsgereedheid, aanpassing, het herstel of
de verbetering van het vaartuig of het voorwerp, tenzij:
c. Het vaartuig ligplaats heeft op of bij een scheepswerf, of:
d. de werkzaamheden:
1. geen gevaar, schade of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken;
2. ten minste 25 meter verwijderd zijn van gevaarlijke stoffen of brandbaar materiaal;
3. binnen de boorden van het vaartuig blijven en de kades en/of steigers hiervan geen
onderdeel uitmaken;
4. worden verricht en tijdens de werkzaamheden doelmatige brandblusmiddelen en personen
die met het gebruik van die middelen bekend zijn, direct beschikbaar zijn, en;
5. geen vonkvorming naar de buitenlucht veroorzaken of kunnen veroorzaken die gevaar,
schade of hinder voor de omgeving kunnen opleveren.
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En de bijbehorende toelichting te wijzigen in:
Artikel 4.8 Verbod op verrichten van werkzaamheden
Dit artikel geeft regels over het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen; hieronder vallen ook
werkzaamheden die buitenboord of onderwater aan het vaartuig plaatsvinden. Het verbod richt zich tot
‘eenieder’.
Grote reparaties aan vaartuigen vinden plaats op of aan een werf of in een dok. Kleine reparaties worden
echter vaak aan boord verricht door de eigen bemanning of buitenstaanders en dat is ook toegestaan. Om
te voorkomen dat een kleine reparatie buiten een werf of herstelinrichting tot een reparatie van grote
omvang uitgroeit zijn er onder sub b voorwaarden opgenomen.

Toelichting op het amendement:
Dit betreft een technische wijziging. In de voorgestelde tekst waren een aantal artikelen zo ruim
geformuleerd dat ze ernstige beperkingen gaven voor de beroepsvaart zoals die nu wordt uitgevoerd. Ook
de artikelen over het voorkomen van (geluids)overlast zijn geherformuleerd, zodat adequate handhaving
mogelijk is.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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SEMPLONIUS

SEMPLONI
US

AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

Klaas Jan Semplonius
PvdA

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

9

Onderwerp

:

Toekomst zwembad Vitaloo (uitvoering amendement
24 sept 2020)

Datum raadsvergadering

:

29 april 2021

Toelichting:
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het amendement “Onderzoek naar
toekomstbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward” aangenomen. In februari 2021 zou
afgesproken zijn om de focus op de korte termijn te leggen zodat tijdig een besluit mogelijk is over
de situatie na 1 juli 2021. Korte termijn zou betekenen tot en met 2025. Deze afspraak is niet in lijn
met het aangenomen amendement van september 2020. Ook heeft de raad niet ingestemd met deze
beperktere toekomstbestendigheid. Indien de raad besluit €631.750,- te investeren in zwembad
Vitaloo dan kiest de raad ervoor het zwembad in Bolsward open te houden zonder daarbij nu een
voorbehoud te maken.
1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
a. Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward' als uitwerking
van amendement Vitaloo (24 sept 2020)
b. Kennis te nemen van de analyse van het plan Bolsward met optie A "open houden" en optie B
"sluiten"
c. Te kiezen voor optie A. Het zwembad blijft in ieder geval tot en met 2025 open waarbij parallel
gewerkt kan worden aan lange termijn ontwikkeling
d. De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te stellen op €35.000 per jaar en op te
nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons Zwembad
e. De extra kosten voor 2021 van €90.236 eenmalig te dekken uit de algemene reserve
f. Om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten voor 2022 tot en met 2025 op te
nemen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een
bedrag van gemiddeld €242.000 per jaar
g. Over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de
reserve Vitaloo Bolsward
h. Af te wijken van de vastgestelde afschrijvingsmethodiek en investeringen eenmalig af te boeken
via de reserve Vitaloo Bolsward
i. De begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. te wijzigen in:
a. Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward' als uitwerking
van amendement Vitaloo (24 sept 2020)
b. Kennis te nemen van de analyse van het plan Bolsward
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c. Te kiezen het zwembad open te houden waarbij de cijfers als gepresenteerd in de analyse van
het plan bolsward als uitgangspunt worden genomen.
d. De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te stellen op €35.000 per jaar en op te
nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons Zwembad
e. De extra kosten voor 2021 van €90.236 eenmalig te dekken uit de algemene reserve
f. Om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten op te nemen in de
programmabegroting 2022 en de meerjarenramingen.
g. Over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de
reserve Vitaloo Bolsward
h. De begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen

Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

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

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 9
Van

:

B.A. Walsma (GBTL)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het
plegen van nieuwbouw van zwembad Vitaloo te
Bolsward

Datum raadsvergadering

:

29 april 2021

Gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
− Het rapport van Synarchis geeft aan dat pas ná een besluit tot langdurige openstelling en het
wegwerken van achterstallig onderhoud weer een groei in bezoekers is te realiseren;
− De laatste jaren er nauwelijks is geinvesteerd in (groot) onderhoud en beide betrokken partijen deze
eenmalige kosten geraamd hebben op ruim € 600.000,-;
− Deze investering bij sluiting verloren kan gaan;
− Nieuwbouw van het zwembad opgenomen kan worden in de gebiedsvisie ‘Groene Hart Bolsward’ en in
relatie hiermee de mogelijkheden kunnen worden onderzocht voor een meervoudige functie;
− Door nieuwbouw er mogelijk meer energie vrijkomt voor vrijwilligers om te participeren;
− De exploitatiekosten ook beduidend lager kunnen uitvallen hetgeen het bestaansrecht van dit zwembad
voor de lange termijn zeker positief zal beinvloeden;
− Daardoor er geen mogelijke pijnpunten meer zullen zijn voor het bestaansrecht van dit zwembad na
het jaar 2025.
Dictum:
− verzoekt het college te onderzoeken of het plegen van nieuwbouw van het zwembad Vitaloo te
Bolsward financieel haalbaar is en dat tevens de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten hierin worden
opgenomen.
− Deze haalbaarheid en exploitatiekosten in het jaar 2021 voor te leggen aan de raad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Keuze:
X Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 9
Van

:

VVD – Lianne van der Wal
GroenLinks, CDA, D66

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Eigen bijdrage vanuit Bolsward

Datum raadsvergadering

:

29-04-2021

Gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
- punt d van het raadsvoorstel stelt dat ‘De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te
stellen op €35.000 per jaar en op te nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons
Zwembad’;
- er nu niet duidelijk is wat er gebeurt als de stichting meer dan €35.000 aan donatiegelden
binnenhaalt in een jaar;
- dit geld ten goede zou kunnen komen van de begroting, waardoor de gemeentelijke subsidie lager
uit zal vallen;
- dit geld ook binnen de stichting Ons Zwembad zou kunnen blijven zitten en naar verbeteringen van
het zwembad zou kunnen gaan;
- de Gemeente als eigenaar van het zwembad risicodrager is.
overwegende dat:
- er voor het geld dat bovenop de afgesproken €35.000 binnen komt een win-win situatie gecreëerd
kan worden waar het voor zowel de gemeente als de stichting aantrekkelijk blijft om meer geld
binnen te halen.
Dictum:
verzoekt het college:
1. uit te zoeken of er in de overeenkomst kan worden opgenomen dat extra geld dat binnenkomt
bovenop de afgesproken €35.000 vanuit de stichting Ons Zwembad zal worden gesplitst, in
bijvoorbeeld 50% dat geldt als “meevaller” op de subsidie en 50% dat op een rekening komt
waar Vitaloo direct verbeteringen van kan uitvoeren ten voordele van het zwembad;
2. het potje dat binnenkomt als “meevaller” op de subsidie te oormerken in de pot reserve
Vitaloo als spaarpot voor groot onderhoud of eventuele toekomstige nieuwbouw;
3. voor eventuele incidentele bijdragen vanuit de Bolswarder stichtingen een afspraak op te
nemen in de overeenkomst;
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt ingetrokken
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

S. Joustra (CDA)
ChristenUnie, D66, VVD, GL

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

12

Onderwerp

:

Herziene begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Fryslân-West

Datum raadsvergadering

:

29 april 2021

1.Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
− Kennis te nemen van de herziene begroting van de GR Fryslân-West.
− Het gevoelen van de raad door middel van bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te
maken.
− De extra eigen bijdrage van € 516.665,- in 2021 te dekken uit de Algemene Reserve.
− De extra eigen bijdrage voor de jaren 2022 en verder op te nemen als autonome ontwikkeling in de
programmabegroting 2022.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
- Kennis te nemen van de herziene begroting van de GR Fryslân-West.
- Het gevoelen van de raad door middel van bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te
maken met dien verstande dat de onderstaande teksten uit de brief als volgt worden
gewijzigd/aangevuld:
U geeft aan een verhoging van € 2.000,- naar € 3.000,- per SE vanuit de gemeenten nodig
te vinden. Wij zijn niet wettelijk genoodzaakt dit in te willigen en wij vinden de
onderbouwing die u geeft voor deze verhoging onvoldoende. Wij verwachten, met klem,
toelichting op de volgende zaken:
c) een afsprakenkader op basisprincipes over de herverdeling van kosten en
opbrengsten;
Daarnaast een onderbouwde afspraak over de bijdrage van de NV en gemeenten;
d) een uitgewerkt plan hoe de NV om denkt te gaan met minder inkomsten vanuit de
GR, afnemende aantallen SW’ers en dus afslanken van de organisatie;
c) een uitwerking van de invloed van de Covid-19 pandemie op de bedrijfsvoering, de
hoogte van eventuele compensatie, met een onderbouwde toelichting waarom
compensatie hiervoor uitsluitend aan de NV ten goede zou moeten komen.
Toelichting:
De wettelijke plicht om dit verzoek in te willigen is niet vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. De
Gemeentewet verbiedt ook om het begrotingsrecht van de Raad over te dragen aan anderen. Artikel 19
van de GR is niet bedoeld als vrijbrief om elk willekeurig bedrag op de Raadsbegroting te brengen, maar
als vangnet om te voorkomen dat verplichtingen van de GR naar derden altijd kunnen worden nagekomen.
Van zulke verplichtingen is nu geen sprake, dit is in elk geval niet aangetoond. Wij zien graag een meer
gedegen onderbouwing voor deze verhoging.
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Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

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

:

B.A. Walsma (GBTL)

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Het vervaardigen van een juridische onderbouwing door ‘De Roever Omgevingsadvies’ te
Schijndel

Datum raadsvergadering

:

29 april 2021

overwegende dat:
Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Hemelum De Soal
4’ behandeld. Het doel van dit raadsvoorstel was:
‘Een juridisch-planologisch kader te scheppen voor de realisatie van de voorgenomen uitbreiding’.
Het voorgenomen raadsvoorstel heeft echter niet een meerderheid van stemmen gekregen.
Op 24 maart 2021 heeft de ‘Afdeling Bestuursrechtspraak’ van de Raad van State uitspraak gedaan in het
beroep van de Hemelumer Hoeve B.V. tegen de afwijzende besluiten van de Gemeenteraad en het college
van B&W ten aanzien van het uitbreidingsplan.
De onderbouwing van het weigeringsbesluit werd door de Raad van State als onvoldoende beschouwd.
De Gemeenteraad en het college moeten nu nieuwe besluiten nemen welke goed onderbouwd behoren te
zijn.
Het eerder aangehaalde raadsvoorstel van 4 april 2019 is zodanig ingediend dat de realisatie van de
uitbreiding van het fokbedrijf Hemelumer Hoeve juridisch haalbaar is.
In het raadsvoorstel is niet aangegeven welke argumenten er aangedragen kunnen worden om de
uitbreiding van het fokbedrijf te weigeren.
Bij het besluit van de raad om het bestemmingsplan ’Hemelum, De Soal 4’ niet vast te stellen is een
toelichting/ruimtelijke onderbouwing gevoegd.
Hierin wordt in vier punten aangegeven waarom het bestemmingsplan in strijd is met de eisen van een
goede ruimtelijke ordening.
Deze motivatie is door de Raad van State omschreven als ‘een gebrekkig en onzorgvuldig genomen
gemeentelijk besluit’ en dat de ligging, vlakbij de kern van Hemelum, niet gemotiveerd is waarom dit
vanuit ruimtelijk oogpunt problematisch is.
Het is juridisch heel specialistisch maar ook complex om een gedegen en onderbouwde motivering voor de
weigering van de uitbreiding van de Hemelumer Hoeve te maken.
Om die reden, ook gezien de objectiviteit wat dit met zich meebrengt, zou het baanbrekend zijn dat niet
een door de gemeente geselecteerd specialistisch onderzoeksbureau de onderbouwing zal vervaardigen
maar een onderzoeksbureau die ‘aangeboden’ wordt door de raad. Dit laatste ook gezien het feit dat juist
de meerderheid van de raad ook besloten had tegen de uitbreiding te stemmen!
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Dictum:
Daarom verzoekt de raad het college een gespecialiseerd bureau, zijnde ‘De Roever Omgevingsadvies’ te
Schijndel, de opdracht te geven een juridische onderbouwing voor een weigering van de uitbreiding van de
Hemelumer Hoeve te vervaardigen als onderdeel van een nieuw raadsbesluit.
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

:

CDA (Johan Steenbeek)
PoieszZijlstra, FNP, GBTL, PvdA

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Behoud gymzaal Simon Havingaschool

Datum raadsvergadering

:

29-4-2021

overwegende dat:
− het college zich op dit moment met de nieuwe informatie buigt over de toekomst van de gymzaal bij
de Simon Havingaschool en daarbij besluit tussen twee opties; Het slopen van de gymzaal omdat
herijking niet heeft geleid tot een wijziging of het tijd geven aan de werkgroep op een vernieuwde
businesscase aan te leveren;
− er door het college gekeken wordt naar de kaders rondom huisvesting en niet naar het maatschappelijk
belang;
− het aanbod aan gymzalen in Sneek minimaal is t.a.v. het benodigde waardoor het net binnen de kaders
valt. Tevens zijn basisschoolkinderen hierdoor veel langer onderweg naar de gymlessen wat ten koste
gaat van lestijd en meer gevaar in reisbewegingen met zich meebrengt;
− er met de sloop geen mogelijkheid is basisschoolleerlingen in Sneek meer gymlessen aan te bieden
terwijl het belang van sport/gym voor juist de jonge kinderen steeds duidelijker wordt. Dit vormt de
basis voor zowel lichamelijke als ook psychische gezondheid in de toekomst. Het advies is daarom ook
3 uur gym aan te bieden;
− wij als gemeente volop willen inzetten op preventie en gezondheid. De coronapandemie benadrukt dit
belang daarvan nog maar eens. Het sluiten van sportaccommodaties past daar niet bij;
− Sneek erg aan het uitbreiden is, er zodoende ook groei in het aantal kinderen valt te verwachten en
meer vraag naar het gebruik van gymzalen;
− de gymzaal in de wijk Stadsfenne met zo’n 3000 inwoners ligt waar geen wijkgebouw staat. De
gymzaal hiervoor goed gebruikt kan worden waardoor de mienskip hier versterkt kan worden.
Dictum:
roept het college op:
− om ook de optie om het beheer en de exploitatie van de gymzaal als gemeente over te nemen uit te
werken en mee te nemen in de overwegingen. Dit gelijk aan 5 andere gymzalen binnen de gemeenten
die tevens geschikt zijn voor wijk- en buurtactiviteiten, trainingen en onderwijs.
− de exploitatiekosten daarvan, i.s.m. de werkgroep, kostendekkend proberen te maken. Hierbij als
uitgangspunt het exploitatieoverzicht in de businesscase van de werkgroep te gebruiken.
−
de (financiële) uitwerking van de verschillende opties terug te koppelen naar de raad voor de start
van het volgende schooljaar (30 augustus 2021).
en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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