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dhr. G. Didden
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Afwezig

:

Mede aanwezig

:
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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 ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Bespreekstukken
Verkeersonderzoek Offingawier
Besluit:
Het plan van aanpak "Verkeersonderzoek Offingawier" vast te stellen.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst

5.

Gebiedsvisie ‘Het Groene Hart van Bolsward’
Besluit:
1. In te stemmen met de Zienswijzennota gebiedsvisie "Het Groene Hart van Bolsward";
2. De gebiedsvisie gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Nota van wijzigingen;
3. Het college te verzoeken om samen met Platform Bolsward een interactief proces te
organiseren over leefbaarheid van dit gebied onder het motto “met elkaar verantwoording
nemen voor een duurzame ontwikkeling";
4. Het college te verzoeken om met betrokken partijen een uitvoeringsstrategie op te stellen voor
kansrijke ontwikkelingen in de centrale zoekzone overeenkomstig de gebiedsvisie;
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie GBTL wordt geacht te
hebben tegengestemd.

6.

Koersnota 2022
Besluit:
In te stemmen met de koersnota 2022.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
Motie PvdA, CU, GBTL, D66, VVD, CDA, GL | pagina 3
De motie wordt overgenomen door het college.
• Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur.

Aldus vastgesteld op
30 september 2021,

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

G.W. Stegenga,
raadsgriffier
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6.
Van

:

PvdA (Johan Feenstra)
CU, GBTL, D66, VVD, CDA, GL

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Koersnota / Benchmark gemeentelijke organisatie

Datum raadsvergadering

:

8 juli 2021

Overwegingen/toelichting:
• de omvang van de ambtelijke organisatie 850 fte is met een totale loonsom van circa € 70 mln.;
• meer dan 25% van de begroting wordt besteed aan kosten voor de ambtelijke organisatie (€ 70 mln. op
een begroting van € 275 mln.);
• personeel het belangrijkste kapitaal van de organisatie is; het zijn de mensen die het moeten doen;
• in de koersnota geschreven is dat: “Om onze ambities waar te kunnen maken we dan ook investeren in de
uitbreiding van de formatie. In de Programmabegroting 2022 gaan we hiertoe met voorstellen komen”;
• op dit moment in de koersnota een financieel beeld is geschetst met oplopende structurele tekorten tot
ruim € 5 mln in 2025;
• flinke bezuinigingen en/of lastenverzwaringen voor de inwoners in het verschiet kunnen liggen om de
meerjarenraming sluitend te krijgen;
• in dat kader de vraag ontstaat of uitbreiding van de ambtelijke formatie past in het beeld van financiële
tekorten;
• voor het maken van goede afwegingen een beter inzicht nodig is in de optimale omvang en
doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie;
• daarbij rekening gehouden moet worden met de wettelijk verplichte taken die door de gemeentelijke
organisatie moet worden uitgevoerd;
• dat wij een goed functionerende gemeente nodig hebben en daar voldoende ambtenaren voor nodig
hebben;
• een externe benchmark een objectief instrument is om inzicht te krijgen in hoe onze gemeente, qua
omvang van de ambtelijke organisatie zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
Dictum:
Verzoekt het college:
1. om in samenspraak met een werkgroep uit de raad en/of auditcommissie een externe benchmark
(bijvoorbeeld van bureau Berenschot) uit te voeren die inzicht geeft in hoe onze gemeente zich in
formatie en kosten verhoudt ten opzichte vergelijkbare gemeenten (met dezelfde structuurkenmerken);
2. de benchmark en conclusies voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier
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