Besluitenlijst digitale kommisje Doarp, Stêd en Omkriten
d.d. 18 januari 2022
Voorzitter
Commissiegriffier
Aanwezig
CDA
PvdA
FNP
VVD
GBTL
GroenLinks
ChristenUnie
D66
Semplonius
De Wind
PoieszZijlstra
Nieuw Sociaal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mevr. C. Bergstra-Veldhuis
mevr. T. Nauta-Feenstra
dhr. A. Doedel, mevr. A. Koster, dhr. T. de Vries
dhr. P.J. Scholtanus
dhr. T. Bouwhuis, dhr. S. Rypma
dhr. S. de Witte, mevr. L. van der Wal (agendapunt 7)
mevr. C. van der Hoek
dhr. T. van Dijk
dhr. G.C.A. Schouwstra
dhr. B. van Dijk
dhr. K.J. Semplonius
dhr. F. Didden
mevr. R. Poiesz-Zijlstra
dhr. J. Steenbeek

Afwezig

:

dhr. J. Langbroek (PvdA)

Mede aanwezig

:

Wethouders: dhr. Faber, dhr. De Man, mevr. Bakker
Insprekers:
•
De heer Bruinsma, voorzitter dorpsbelang Sibrandabuorren
•
De heer Leenstra, namens dorpsbelang Ferwoude
•
Mevrouw Compier
•
Mevrouw De Barbanson
•
De heer Jellema, Vereniging Ondernemend Sneek
•
De heer Westert, dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga

1.

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunten 10, 11 en 12 als eerste
agendapunten worden behandeld.

3.

a.

Vaststellen van de besluitenlijst van 7 december 2021
De besluitenlijst van 7 december 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

b.

Lijst met toezeggingen / acties
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.

4.

Mededelingen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Raadsvoorstellen
10. Fietsverbindingen
Inspreker:
De heer Bruinsma, voorzitter dorpsbelang Sibrandabuorren
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van het CDA, als bespreekstuk op te voeren op
de raadsagenda van 3 februari 2022.
11

Bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31 A
Insprekers:
De heer Leenstra, namens dorpsbelang Ferwoude
Mevrouw Compier
Op voorstel van de wethouder wordt dit punt in eerste instantie geagendeerd als bespreekstuk.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
1

Overig behandelstuk
12. Actieve informatie – N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22) – op verzoek van FNP
Insprekers:
Mevrouw De Barbanson
De heer Jellema, Vereniging Ondernemend Sneek
De heer Westert, dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt verwezen naar het audioverslag.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
Raadsvoorstellen
5. Bestemmingsplan 'Partiële herziening SWF midden/oost'
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van het CDA, als bespreekstuk op te voeren op
de raadsagenda van 3 februari 2022.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
6.

Bestemmingsplan Arum - Sytzamaweg 62 (nieuwbouw basisschool)
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van
3 februari 2022.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst

7.

Klimaatagenda SWF 2022
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van GBTL, als bespreekstuk op te voeren op de
raadsagenda van 3 februari 2022.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst

8.

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor herontwikkeling van de Ielânen te Sneek
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda
van 3 februari 2022.

9.

Vervolgstappen nieuw afvalbeleid
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van PvdA, als bespreekstuk op te voeren op de
raadsagenda van 3 februari 2022.

13. Rondvraag
Mevrouw Poiesz (PoieszZijlstra) | woningbouwinitiatieven
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.11 uur.

Vastgesteld op 15 februari 2022,

mevrouw C.J. Bergstra-Veldhuis,
voorzitter

mevrouw T. Nauta-Feenstra,
commissiegriffier
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