Besluitenlijst Commissie Boarger en Mienskip
d.d. 19 januari 2022
Voorzitter
Commissiegriffier

:
:

mevr. D. de Jong
mevr. M. Kuitert

Aanwezig
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
FNP
GBTL
ChristenUnie
D66
De Wind
Semplonius
PoieszZijlstra
Nieuw Sociaal

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

mevr. S. Joustra
mevr. M. Poelman-Zijlstra, mevr. P. van der Veer
mevr. L. van der Wal, mevr. D. Kruit (agendapunt 5)
dhr. R. van der Veen
mevr. J. Ruiter-Postma, mevr. T. Albada
mevr. C. van der Hoek
dhr. M. de Vries
mevr. M. Hendriksen
dhr. F. Didden
dhr. K.J. Semplonius
mevr. R. Poiesz-Zijlstra
dhr. P. Greidanus

Afwezig

:

dhr. P. Walinga

Mede aanwezig

:

wethouders mevr. G. Wielinga, mevr. M. Bakker

1.

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

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

a.

Vaststellen van de besluitenlijst van 8 december 2021
De besluitenlijst van 8 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

b.

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

4.

Mededelingen
-

Raadsvoorstel
5. Raadsenquête Empatec | eindrapport
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda
van 3 februari 2022.
6.

Nota Gezondheid Súdwest-Fryslân 2022-2026
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda
van 3 februari 2022.
•

7.

Sluiting obs De Pikeloer te Wiuwert
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren raadsagenda van 3
februari 2022.
•

8.

Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

Toezegging | zie toezeggingenlijst

Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De commissie besluit op verzoek van de PvdA te adviseren dit punt als bespreekstuk op te
voeren op de raadsagenda van 3 februari 2022.
•

Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

9.

Rondvraag
- FNP | Jikkie Ruiter-Postma | Fersekering rolstoel, scootmobyl en oare helpmiddelen (WMO)
- PvdA | Paula van der Veer| Aanvraag minima laagdrempelig en regelluw
- Nieuw Sociaal | Pieter Greidanus | Kinderopvang Thuis bij Thea failliet
•

Toezegging | zie toezeggingenlijst

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het digitale verslag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.47 uur.
Vastgesteld op 16 februari 2022,

mevrouw D. de Jong,
voorzitter

mevrouw M. Kuitert,
commissiegriffier

