
 
 
 

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân  
31 mei 2022 
 
Voorzitter  mw. J.A. de Vries 

Griffier  mw. G.W. Stegenga 
  
Aanwezig  
PvdA  mw. A. Bouwhuis-Harkema, dhr. J. Feenstra, dhr. M. Konst, mw. M. Poelman (tot agendapunt 9), 

mw. M. Roskam, dhr. P.J. Scholtanus, mw. P. van der Veer (vanaf agendapunt 11),  
mw. P.J. van der Veer, dhr. P. Visser 

CDA  mw. P.B. van den Akker (tot agendapunt 9), mw. U. Attema-de Groot, dhr. B. Dam (tot agendapunt 
9), dhr. A.D. Doedel, mw. S. Joustra, dhr. H.M. Ketelaar, dhr. H. Veger, dhr. T. de Vries (vanaf 
agendapunt 11), dhr. B. van der Werf (vanaf agendapunt 11) 

FNP  mw. C. Bergstra-Veldhuis, dhr. T.A. Bouwhuis, dhr. D.J.F. Blom, dhr. R.J. van der Leij,  
mw. J. Ruiter-Postma, dhr. S. Rypma 

VVD  mw. D.B. Kruit, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. S. de Witte  
GBTL  mw. C. van der Hoek, dhr. S.A. Hettinga, dhr. B.A. Walsma 
D66 dhr. L.M. Adema (vanaf agendapunt 4), mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer 
NIEUW SOCIAAL mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen, dhr. P. Greidanus 
VNLB dhr. S.L. Hottentot 
GROENLINKS  dhr. E. Cnossen (vanaf agendapunt 4), mw. I. Koopmans-Douma 
ChristenUnie  mw. G. Horjus-Vos 
Forum voor Democratie dhr. H. Jellema 
  
Afwezig                                  dhr. C.H. Riezebos (VNLB) 
  
Mede aanwezig                      wethouders dhr. F.J.R. Faber, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. B. Dam, mw. M.E.T. Bakker,  

mw. G.R. Wielinga (allen tot agendapunt 11) en mw. P.B. van den Akker, dhr. H.R. de Boer,  
dhr. B. Dam, mw. M. Poelman, dhr. M. Rietman (allen vanaf agendapunt 9), wnd. directeur-
secretaris G. Heeg 
commissieleden dhr. K. Jaspers (FvD), dhr. J. van der Wal (CU), dhr. M. de Vries (CU),  
dhr. J. Steenbeek (NIEUW SOCIAAL), mw. M. de Vries (D66), dhr. B. Bibo (FvD),  
mw. L. van der Wal (VVD), de heer M. de Vries (VNLB) 

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

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Mededelingen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  
4. Toelating en beëdiging raadsleden 
 Besluit: 
 1.  te verklaren dat de geloofsbrieven van de tot de leden van de raad van de gemeente 

 Súdwest-Fryslân benoemden, voldoen aan de eisen van de Gemeentewet en de Kieswet. 
2.  de volgende nieuw benoemde raadsleden toe te laten als lid van de raad van de gemeente 
 Súdwest-Fryslân: 
 - de heer E. (Edwin) Cnossen (GroenLinks); 
 - de heer L.M. (Luuk) Adema (D66). 

  
5. Actuele vragen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  
6. Vaststellen van de besluitenlijsten van 28 en 30 maart 2022, 11 april 2022 en 9 mei 2022 
 De besluitenlijsten worden vastgesteld.  

Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties. 
  
7. Coalitieakkoord bestuursperiode 2022-2026 
 Voor het debat wordt verwezen naar het audioverslag. 
  
8. Introductie kandidaat wethouders 
 Voor de introductie van de kandidaat wethouders wordt verwezen naar het audioverslag. 
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9. Benoeming en beëdiging wethouders 
Besluit: 
Te benoemen tot wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân: 
- mevrouw P.B. (Petra) van den Akker (1.0 fte); 
- de heer H.R. (Henk) de Boer (1.0 fte); 
- de heer B. (Bauke) Dam (1.0 fte); 
- mevrouw M. (Marianne) Poelman (1.0 fte); 
- de heer M. (Michel) Rietman (1.0 fte). 
 
Er zijn 36 stembrieven. 
Mevrouw P.B. (Petra) van den Akker - 35 stemmen voor en 1 stem tegen 
De heer H.R. (Henk) de Boer - 35 stemmen voor en 1 stem tegen 
De heer B. (Bauke) Dam – 35 stemmen voor en 1 stem tegen 
Mevrouw M. (Marianne) Poelman – 36 stemmen voor 
De heer M. (Michel) Rietman – 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen 

  
10. Afscheid vertrekkende wethouders 

Voor de toespraken van de voorzitter van de raad, mevrouw Bakker, de heer Faber, de heer De Man 
en mevrouw Wielinga wordt verwezen naar het audioverslag. 

  
11. Toelating en beëdiging raadsleden 

Besluit: 
1. te verklaren dat de geloofsbrieven van de tot de leden van de raad van de gemeente 
 Súdwest-Fryslân benoemden, voldoen aan de eisen van de Gemeentewet en de Kieswet. 
2.  de volgende nieuw benoemde raadsleden toe te laten als lid van de raad van de gemeente 
 Súdwest-Fryslân: 
 - mevrouw P. (Paula) van der Veer (PvdA); 
 - de heer T. (Theunis) de Vries (CDA); 
 - de heer B. (Bob) van der Werf (CDA). 

  
12. Benoeming en beëdiging leden, voorzitters en plaatsvervangende voorzitters voor de 

raadscommissies 
 Besluit: 

De voorgedragen voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en leden van de drie raadscommissies te 
benoemen, waarna de benoemde leden, niet zijnde raadsleden, de eed (verklaring en belofte) 
afleggen. 

  
13. Benoeming leden presidium 

Besluit: 
te benoemen tot lid van het presidium voor de duur van de zittingsperiode van de raad: 
- mevrouw P. (Paula) van der Veer (PvdA); 
- mevrouw C. (Corrie) Bergstra-Veldhuis (FNP); 
- de heer M.J.W.M. (Mark) de Man (VVD); 
- de heer B. (Bob) van der Werf (CDA). 

  
14. Benoeming leden werkgeverscommissie 

Besluit: 
te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad: 
-mevrouw C. Bergstra-Veldhuis (FNP); 
-mevrouw D. Kruit (VVD); 
-de heer T. de Vries (CDA); 
-mevrouw I. Koopmans-Douma (GroenLinks). 

  
15. Benoeming leden klankbordcommissie 

Besluit: 
een klankbordcommissie in te stellen waarin de volgende raadsleden zitting hebben: 
-de heer B.A. Walsma (GBTL); 
-de heer P. Greidanus (NIEUW SOCIAAL); 
-mevrouw G. Horjus-Vos (ChristenUnie); 
-mevrouw U. Attema-De Groot (CDA); 
-mevrouw C. Bergstra-Veldhuis (FNP). 
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16. Benoeming leden auditcommissie 
Besluit: 
te benoemen tot lid van de auditcommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad: 
- de heer D.J.F. Blom (FNP); 
- mevrouw J.L. Engelmoer-Leeuwen (NIEUW SOCIAAL) 
- de heer J. Feenstra (PvdA); 
- de heer B. Walsma (GBTL); 
- de heer B. van der Werf (CDA). 

  
17. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.32 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld op  
7 juli 2022, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries, 
voorzitter 

G.W. Stegenga, 
raadsgriffier 

 


