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1.

Opening
De voorzitter opent de digitale 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:
6. Toeristische verhuur en tweede woning gebruik Hindeloopen
10. Bestuursrapportage september, oktober 2021
de volgende moties worden toegevoegd als agendapunten 34 en 35:
- PvdA, Greidanus, D66, GL, VVD, GBTL, FNP, CU | Financieel toezicht door provincie Fryslân
- VVD, GL, D66, CDA | Energieopslag

3.

Mededelingen
Wethouder Bakker | Afslag 22 te Sneek
Voor de mededeling wordt verwezen naar het audioverslag.

4.

Actuele vragen
- de heer Schouwstra (CU) | GR GGD Fryslân
- mevrouw Van der Veer (PvdA) | Corona zelftesten voor iedereen bereikbaar
- de heer Semplonius (Semplonius) | Stadhuis Sneek en De Tiid Bolsward
- mevrouw Vellinga (D66) | dienstverlening bibliotheken
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

5.

6.

Vaststellen van de besluitenlijsten van 11 en 18 november 2021
De besluitenlijsten van 11 en 18 november 2021 worden vastgesteld.
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties.
Bespreekstukken
Toeristische verhuur en tweede woning gebruik Hindeloopen
Besluit:
De startnotitie 'Bestemmingsplan Hindeloopen' vast te stellen.

7.

Verordening op de heffing en invordering van OZB 2022
Amendement Semplonius, GBTL | pagina 7
Het amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen.
Stemverhouding:
CDA

PvdA

Voor:
Tegen:

FNP

VVD

5*

4

GL

2

Rypma

9

GBTL

4

CU

D66

De Wind

2
3

Semplonius

Poiesz
Zijlstra

Greidanus

1
2

1

TOTAAL

6
1

1

30

*I.v.m. het voorkomen van belangenverstrengeling heeft mevrouw Poelman (PvdA) niet gestemd.
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van OZB 2022.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
8.

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Amendement GBTL | pagina 9
Het amendement wordt ingetrokken.
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022.

9.

Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente
Súdwest-Fryslân
Moasje FNP, GBTL | karbidsjitten | pagina 10
De moasje wurdt ynlutsen.
Besluit:
Vast te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021
gemeente Súdwest-Fryslân.

10.

Bestuursrapportage september, oktober 2021
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2021.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van
de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet):
1. Overboeking krediet Duurzame ontwikkeling (- € 51.315).
2. Lichtplan Bolsward (€ 24.999).
3. Wachttijden specialistische jeugdzorg (€ 1.012.000).
4. Benchmark formatie (€ 50.000).
5. Extra krediet De Potten (€ 20.000).
6. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2016 (€ 16.248).
7. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2018 (€ 14.267).
8. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2020 (€ 17.330).
9. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2021 (€ 34.213).
10.Renovatie binnensportaccommodaties 2021 (€ 21.994).
11.Voorzieningen ingestrooide kunstgrasvelden (€ 39.101).
12.Vervanging kunstgrasvelden Bolsward (€ 60.281).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de
Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo):
a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil).
b. Structurele nadelen uit de Jaarstukken 2020 (- € 826.500).
c. RMC doeluitkering (nihil).
d. SPUK Gezonde leefstijl interventies (nihil).
e. Compensatie zwembaden (nihil).
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f. Lagere inkomsten Participatiewet (BUIG) (nihil).
g. Cultuurhistorisch Centrum de Tiid (nihil).
h. Onderzoek werkleerbedrijf (nihil).
i. Inkomsten eigen bijdrage (CAK) (€ 365.000).
j. Inzet bouwleges voor inhuur vergunningen (nihil).
k. Correctie kostendekkendheid leges (nihil).
l. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ 550.000).
m. Specifieke uitkering Stimulering Sport (nihil).
n. Meicirculaire 2021 (€ 1.633.085).
o. Hoger dividend BNG en Omrin (€ 380.000).
p. Begrotingswijziging n.a.v. Ombuigingsmonitor (- € 28.000).
q. Bijdrage GR Fryslân-West (- € 516.665).
11.

Hamerstukken
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling Workum-Zuid
Besluit:
A. Een voorbereidingskrediet van € 411.977 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten
voor de gebiedsontwikkeling Workum Zuid en hiervoor een grondcomplex te openen voor de
administratie van de voorbereidingskosten.
B. Dit krediet te dekken uit de grondopbrengsten in een toekomstig vast te stellen grondexploitatie,
behorende bij de voorgenomen gebiedsontwikkeling.

12.

Uitvoeringskrediet herbestemming Bogerman Wommels
Besluit:
Een krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten voor de herbestemming
van het voormalige schoolgebouw Bogerman in Wommels. Het krediet deels te dekken uit de
verkoopopbrengst en deels uit de planologische leges.

13.

Bestemmingsplan dorpen Noord West 2
Besluit:
1. de Nota van Zienswijzen Dorpen Noord / West 2 vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Dorpen Noord / West 2 gewijzigd vast te stellen;
3. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO.19002018noweBPdorpnow2-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 die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
5. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Dorpen Noord / West 2 vast te stellen.

14.

Rapport Rekenkamer woonbeleid
Besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het rapport Woonbeleid
in Súdwest-Fryslân;
2. het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het rapport Woonbeleid
Súdwest-Fryslân uit te voeren;
3. het college opdracht te geven om voor 23 december 2022 te rapporteren over de uitvoering van
het onder besluitpunt 2 gestelde.

15.

Voorbereiding gebiedsontwikkeling Scharnegoutum-Noord
Besluit:
Een voorbereidingskrediet van € 115.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten
t.b.v. de start van de planvorming van de woningbouwontwikkeling Scharnegoutum-Noord. En een
grondcomplex te openen voor de administratie van de voorbereidingskosten;
Dit gevraagde krediet te dekken uit de toekomstige grondopbrengst in een toekomstig vast te
stellen grondexploitatie.

16.

Voorbereidingskrediet voor woningontwikkeling Oosthem
Besluit:
A. Een voorbereidingskrediet van €119.503 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten
voor de woningbouwontwikkeling Oosthem en hiervoor een grondcomplex te openen voor de
administratie van de voorbereidingskosten.
B. Dit krediet te dekken uit de grondopbrengsten in een toekomstig vast te stellen
grondexploitatie, behorende bij de voorgenomen ontwikkeling.
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17.

Planologische instemming voor het realiseren van een dienstengebouw op Breezanddijk
Besluit:
Planologisch in te stemmen met het realiseren van een dienstengebouw met aanlegplaats op
Breezanddijk t.b.v. zowel de onderhoudsorganisatie voor het windmolenpark in het IJsselmeer
als die voor de afsluitdijk.

18.

Herziene centrumregeling Sociaal Domein Fryslân 2022
Besluit:
Goedkeuring aan het College geven om de herziene centrumregeling Sociaal Domein Friesland 2022
aan te gaan.

19.

Fusie en jaarrekeningen Gearhing/Odyssee
Besluit:
1. in te stemmen met de besturenfusie tussen Stichting Odyssee en Stichting Gearhing
2. in te stemmen met de statutenwijziging voor de nieuw te vormen stichting
3. de jaarrekeningen 2020 van beide stichtingen voor kennisgeving aan te nemen.

20.

Aanwijzing lokale publieke media-instelling
Besluit:
Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van de
aanwijzing van Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân als lokale publieke mediainstelling.

21.

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs en bijlage (Uitvoering Voorziening
Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen/SUVIS)
Besluit:
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs en bijlage (Uitvoering Voorziening
Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen/SUVIS).

22.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Súdwest-Fryslân 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Súdwest-Fryslân 2022.

23.

Aankoop kleine woning met garage aan ’t Oost te Hindeloopen t.b.v. realisatie centrale toilet- en
douchevoorziening in het havengebied
Besluit:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 258.500 voor de
aankoop en verbouw van de kleine woning met garage aan 't Oost 10 te Hindeloopen;
2. De lasten te dekken uit de uit de reserve Kapitaallasten € 750 en ten laste van Strategische
panden € 9.927;
3. De opbrengst van de garage à € 30.000 te storten in de reserve kapitaallasten.

24.

Verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woon- en
bedrijfsruimten 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woonen bedrijfsruimten 2022.

25.

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffingen 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffingen 2022.

26.

Verordening op de heffing en invordering van lig- en staangeld 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van lig- en staangeld 2022.

27.

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2022.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
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28.

Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2022
Besluit:
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2022.

29.

Financiële verordening 2021
Besluit:
Vast te stellen de Financiële verordening 2021.

30.

Septembercirculaire 2021
Besluit:
1. In te stemmen met de notitie septembercirculaire 2021.
2. Een krediet van € 299.000 beschikbaar te stellen voor een extra stimulans van de culturele
sector en dorpshuizen na corona.
3. Een bedrag van € 267.000 toe te voegen aan het krediet “terugdringen Jeugdzorg” (onder
voorwaarde van goedkeuring van de invoering van het krediet door de raad via de berap
september/oktober)
4. De financiële gevolgen voor het jaar 2021 via een begrotingswijziging te verwerken in de
begroting 2021, zijnde
a. Hogere algemene uitkering (inkomsten + € 2.879.856)
b. Taakmutaties (uitgaven + € 362.000)
c. Coronacompensatie (uitgaven + € 299.000)
d. Toevoegen aan begrotingssaldo (€ + 2.218.856)
5. De financiële gevolgen van de taakmutaties en de coronacompensatie voor de jaren 2022-2025
via een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming
2023-2025.

31.

Financiële gevolgen corona 2021
Besluit:
a. kennis te nemen van de notitie financiële gevolgen corona 2021
b. een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van:
1. € 354.000 voor bijzondere bijstand tijdens en na corona
2. € 221.000 voor gemeentelijk schuldenbeleid
3. € 328.000 voor jeugdactiviteiten
4. € 463.000 voor extra ondersteuning ouderen en kwetsbare groepen
c. de begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht uit tabel 5 van de bijgevoegde notitie,
zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo),
1. Sociaal Domein (- € 81.000);
2. Minder inkomsten, belastingen en kwijtschelding (- € 484.000);
3. Bedrijfsvoering (- € 724.000);
4. Voordelen (+ € 550.000);
5. TOZO (nihil).

32.

Controleprotocol 2021
Besluit:
Het Controleprotocol 2021 voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021 van de gemeente
Súdwest-Fryslân vast te stellen.

33.

Financiële systematiek kapitaalgoederen
Besluit
a. in te stemmen met de voorgestelde financiële systematiek;
b. in te stemmen met het instellen - met ingang van 1 januari 2022 - van een egalisatievoorziening
Wegen en Water;
c. de kapitaalslasten van investeringen in kapitaalgoederen te laten vrijvallen in het
kapitaalgoederencomplex;
d. de beheerplannen Wegen, Waterbouwkundige kunstwerken, Waterbodems en Openbaar Groen
vast te stellen.

34.

Motie PvdA, Greidanus, D66, GL, VVD, GBTL, FNP, CU | Financieel toezicht door provincie
Fryslân | pagina 11
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt
geacht te hebben tegengestemd.
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35.

Motie VVD, GL, D66, CDA | Pilot energieopslag | pagina 13
De motie wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Stemverhouding:

Voor:

CDA

PvdA

9

4

Tegen:

30.

De Jong
Poelman

FNP

VVD

GBTL

4
5

GL

CU

D66

De Wind

3

2

2

1

2

1

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld op
3 februari 2022,

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

Semplonius

G.W. Stegenga,
raadsgriffier

6

Poiesz
Zijlstra

Greidanus

1

1

TOTAAL

27
10

AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
GBTL

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

7

Onderwerp

:

Verordening op de heffing en invordering van OZB 2022

Datum raadsvergadering

:

23 december 2021

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:
− De verordening OZB 2022 vaststellen.
2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in:
− De verordening OZB 2022 vaststellen met dien te verstande dat het uit de OZB toe te kennen
bedrag aan het ondernemersfonds niet eerder wordt uitgekeerd alvorens
o is aangetoond dat de door het ondernemersfonds (eerder) uitgekeerde en niet
verantwoorde bedragen zijn geretourneerd aan het ondernemersfonds.
o het ondernemersfonds het gebruik een centrale kas heeft geëffectueerd.
Toelichting:
In de notitie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het ondernemersfond d.d. 28
oktober 2015 is m.b.t. besteding van geld uit het fonds het volgende opgenomen:
“2.2.1. Centrale kas en stichtingsbestuur
De extra belastingopbrengst die voortvloeit uit de ozb-opslag voor niet woningen, wordt 1 op 1
doorgezet naar de centrale kas van de op te richten stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. De
stichting is een apart rechtspersoon en heeft een eigen bestuur met onafhankelijke leden. Dit bestuur
beheert de centrale kas. Ze houdt toezicht op rechtmatigheid van bestedingen en zorgt voor
administratie van de bestedingen en geeft daarmee transparantie.
2.2.2. Verdeling naar gebied, trekkingsrecht
Het stichtingsbestuur verdeelt het geld dat in de centrale kas zit over gebieden. Niet in contanten ‘op
papier’. Het verdelen van contant geld namelijk teveel rompslomp en te weinig transparantie” ....
- Het college in beantwoording op de technische vragen d.d. 17 december 2020 schrijft dat het
ondernemersfonds tot op heden geen centrale kas voert.
- Een deel van de door kernen bij het ondernemersfonds ingediende begrotingen zijn uitgekeerd terwijl
deze uitgekeerde bedragen feitelijk (nog) niet zijn begroot dan wel besteed en de verantwoording van
deze gelden ontbreekt.
- Met het ontbreken van deze verantwoording kan op geen enkele wijze kan worden nagegaan of de
uitgekeerde bedragen overeenkomstig de doelstellingen van het ondernemersfonds zijn of worden
uitgegeven.
- Een fonds door en voor ondernemers nog niet kan betekenen dat het ondernemersfonds daarmee de
vrijheid heeft af te wijken van de afspraken die de gemeente met het fonds heeft gemaakt.
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Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Stemverhouding:
CDA

PvdA

Voor:
Tegen:

FNP

VVD

5*

4

GL

2

Rypma

9

GBTL

4

CU

D66

De Wind

2
3

Semplonius

Poiesz
Zijlstra

Greidanus

1
2

1

TOTAAL

6
1

1

30

*I.v.m. het voorkomen van belangenverstrengeling heeft mevrouw Poelman (PvdA) niet gestemd.
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO)
Van

:

B.A.Walsma, GBTL

Aan

:

De voorzitter van de raad

Agendapunt

:

8

Onderwerp

:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Datum raadsvergadering

:

23 december 2021

1 . Voorgenomen besluit vaststellen van leges 2022 zoals opgenomen in het raadsvoorstel en vastgelegd in de
tarieventabel legesverordening 2022 betreffende een ligplaatsvergunning onder:
1.12.2.2

Een ligplaatsvergunning conform de Woonschepenverordening

€ 146,90

2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. te wijzigen met:
1.12.2.2

Een ligplaatsvergunning conform de Woonschepenverordening

€ 60,00

Toelichting:
Het tarief van de eenmalig uit te geven ligplaatsvergunning staat, ondanks de wens tot vollediger dekking,
niet in verhouding tot bijvoorbeeld de tarieven voor het verkrijgen van een paspoort (€ 57,30) en een
rijbewijs (€ 41,60). Opgemerkt dient daarbij wel dat de uitgifte van een paspoort en rijbewijs voor bepaalde
is en dezelfde kosten, al of niet verhoogd, repeterend zijn. Daar staat weer tegenover dat naast de
ligplaatsvergunning een booteigenaar weer jaarlijkse ligplaatskosten heeft. Het vaststellen van € 60,- is
lichtjes gebaseerd op de eerder benoemde legeskosten van rijbewijs en paspoort.
Dit amendement is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Het amendement wordt ingetrokken.
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MOASJE (kêst 31 RvO)
Kar:
Nei oanlieding fan agindapunt fan de ried nr. 9
Moasje oer in net op de aginda opnommen ûnderwerp.
Fan

:

Douwe Blom (FNP)
GBTL

Oan

:

De foarsitter fan de ried

Ûnderwerp

:

Karbidsjitten

Datum riedsgearkomste

:

23 desimber 2021

It beried heard;
− Dat mei de wiziging fan de algemiene pleatslike feroardering it foech om de tiden fan Karbidsjitten
fêst te stellen by it kolleezje komt te lizzen
− De feiligensregio de Fryske gemeenten fersocht hat de tiden fan it Karbidsjitten rûnom yn Fryslân
gelyk te lûken mei it each op it hanthavenje
− Der al neiere beliedsrigels binne oangeande it Karbidsjitten dy’t boargje moatte dat dit
ferantwurde plakke fine kin
− Dat de ried 29 april fan 2021 de Erfguod nota oannommen hat en nei oanlieding fan de Erfguodnota
ûndersyk plak fynt nei wat needsaaklik is kwa yntegraasje fan gemeentlik belied oangeande
materieel mar ek ymmaterieel erfguod
Yn betinken hâlde dat:
− Karbidsjitten net gelyk is oan it ôfstekken fan fjoerwurk
− It Karbidsjitten in Aldjierstradysje is dy’t rûnom yn ús gemeente fierd wurdt, mar ek rûnom yn
Fyslân en neistlizzende provinsjes
− Tradysjes fan generaasje op generaasje trochjûn wurde en dermei in ferbinende skeakel foarmje
yn’e mienskip
− By it ôfwaagje fan tiden en rigels net allinne de belangen fan it hanthavingsapparaat foarop stean
moatte
Diktum:
− ropt it kolleezje op om it Karbidsjiten fêst te lizzen as ymmaterieel kultureel erfguod en te
yntegrearen yn it gemeentlik erfguod belied;
en giet oer ta de oarder fan de dei.
Dizze moasje is
Oernommen
Oannommen
Fersmiten

………………………………………………
Griffier

De moasje wurdt ynlutsen.
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Greidanu
s

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

:

Johan Feenstra, PvdA
Greidanus, D66, GL, VVD, GBTL, FNP, CU

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Financieel toezicht door provincie Fryslân

Datum raadsvergadering

:

23 december 2021

Overwegingen/toelichting:
Op 8 december 2021 heeft de gemeenteraad in de krant kunnen lezen dat op dinsdag 7 september 2021 de
provincie Fryslân onze gemeente onder intensief toezicht heeft geplaatst. Op maandag 13 december 2021
heeft de gemeenteraad daartoe de brief ontvangen waarin het toezichtsregime voor 2022 wordt
toegelicht.
De begroting voor 2022 is naar het oordeel van gedeputeerde staten structureel en reëel in evenwicht,
maar zal onze gemeente toch intensief volgen. De gemeente is daartoe op een kaart/lijst met kleurcode
oranje geplaatst (zie bijlage). Redenen zijn de nog lopende bezuinigingsopgave en het niet op niveau zijn
van de onderhoudsbudgetten in combinatie met het achterstallig onderhoud (kapitaalgoederenbeheer),
aldus de provincie.
De gemeente wordt gevraagd om m.b.t. de kapitaalgoederen de beheerplannen zo snel mogelijk te
actualiseren en de financiële gevolgen in de begroting op te nemen.
De financiële gevolgen van de beheerplannen zijn in de programmabegroting 2022 ingeregeld. Ook de
beheerplannen zijn geactualiseerd en inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Naar de mening van
de indieners van deze motie is er danook geen reden om onze gemeente intensief te volgen.
Bovendien is “intensief toezicht” een vorm van toezicht die geen wettelijke basis kent. Het hanteren door
de provincie van deze vorm, roept misverstanden op.
De indieners verzoeken het college van B&W danook, om op korte termijn (december 2021 / januari 2022)
met gedeputeerde staten van Fryslân in gesprek te gaan. Doel is, de gemeente niet meer intensief te
volgen en derhalve de status te wijzigingen van oranje naar groen.
Dictum:
Verzoekt het college op:
1. om op korte termijn (december 2021 / januari 2022) met gedeputeerde staten van Fryslân in
gesprek te gaan met als doel het “intensief volgen” van onze gemeente op te heffen;
2. de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van het gesprek
en gaat over tot de orde van de dag.
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en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fractie Semplonius wordt geacht te
hebben tegengestemd.
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MOTIE (artikel 31 RvO)
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Van

:

VVD (Simon de Witte)
GL, D66, CDA

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Pilot energieopslag

Datum raadsvergadering

:

23 december 2021

Gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
in de raadsvergadering van 4 maart 2021 een motie over Energieopslag/Smart grid-systeem raadsbreed is
aangenomen, waarin het college wordt verzocht om standpunt over Energieopslag in te nemen en de raad
d.m.v. actieve info te informeren. Tot op heden is de raad nog niet hierover geïnformeerd.
Zoals ook aangegeven in de overwegingen van voornoemde motie wordt het in de toekomst door afbouw
van de salderingregeling (2023) steeds aantrekkelijker om eigen opgewekte energie door zonnepanelen op
te slaan in een accu. Dit om het rendement van zonnepanelen te verhogen en onafhankelijker te worden
van energieleveranciers.
Tijd dus om nu proefprojecten te starten om ervaring op te doen en data te verzamelen.
Het doel is om via dit praktijkproefproject gegevens te verkrijgen over de werking, opbrengst en
mogelijkheden van dergelijke systemen. De gemeente verzamelt de gegevens en analyseert deze voor de
betrokken partijen.
Kansen:
Er worden op dit moment vele initiatieven op het gebied van energietransitie in onze gemeente opgestart,
en er zijn vele partijen hierbij betrokken, of willen graag hierbij betrokken zijn.
Vandaar dat er nu zich vele kansen voor doen om met betrokken partijen een praktijkproefproject
energieopslag op te zetten.
Betrokken partijen en/of projecten kunnen zijn o.a.:
- woningbouw corporaties
- Ondernemersfonds
- Omgevingsfonds Windpark Fryslân
- Het Eiland Sneek
- Warm Heeg
- bij realisiatie van Hemmen III
De resultaten van proefprojecten kunnen gebruikt worden in de voorlichting aan alle inwoners van onze
gemeente. De verschillende technieken zijn beschikbaar, maar lokale energieopslag zal pas een vlucht
nemen als het kostentechnische interessant is.
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Dit pilot-energieopslag praktijkproject heeft als doel om de energietransitie te versnellen, en tevens kan
het een bijdrage leveren aan netcongestie en netuitballancering.
Dictum:
− verzoekt het college om het voortouw te nemen voor het opzetten van een Pilot energieopslag.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is
Overgenomen
Aangenomen
Verworpen

………………………………………………
Griffier

Stemverhouding:
CDA

Voor:
Tegen:
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PvdA

FNP

4
De Jong
Poelman

VVD

GBTL

4
5

GL

CU

D66

De Wind

3

2

2

1

2

Semplonius

1
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Poiesz
Zijlstra

Greidanus

1

1

TOTAAL

27
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