
 
 
 

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân  
14 juli 2022 
 
Voorzitter  mw. J.A. de Vries 

Griffier  mw. G.W. Stegenga 
  
Aanwezig  
PvdA  mw. A. Bouwhuis-Harkema, dhr. J. Feenstra, mw. M. Roskam, dhr. P.J. Scholtanus,  

mw. P. van der Veer, mw. P.J. van der Veer, dhr. P. Visser 
CDA  dhr. A.D. Doedel, mw. S. Joustra, dhr. H.M. Ketelaar, dhr. T. de Vries, dhr. B. van der Werf  
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. B.A. Walsma 
D66 dhr. L.M. Adema, mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer 
NIEUW SOCIAAL dhr. P. Greidanus 
VNLB dhr. S.L. Hottentot, dhr. M. de Vries 
GROENLINKS  dhr. E. Cnossen, mw. I. Koopmans-Douma 
ChristenUnie  mw. G. Horjus-Vos 
Forum voor Democratie dhr. H. Jellema 
  
Afwezig                                  dhr. M. Konst (PvdA), mw. U. Attema-de Groot (CDA), dhr. H. Veger (CDA),  

mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen (NIEUW SOCIAAL), dhr. S.A. Hettinga (GBTL) 
  
Mede aanwezig                      wethouders dhr. B. Dam, mw. P.B. van den Akker, dhr. H.R. de Boer, mw. M. Poelman,  

dhr. M. Rietman en directeur-secretaris G. Heeg 

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

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat de volgende agendapunten worden 

overgeheveld naar de hamerstukken: 
7.  Conceptbegroting GR Fryslân-West 
8.  Rekenkamer | Onderzoeksrapport naar het Ondernemersfonds 
10.  Besluit op bezwaar tegen de instandhouding geheimhouding rapport Intobest 
11.  Verantwoording fractievergoeding 2021 en 2022 januari tot en met maart 
 
en dat de volgende motie wordt toegevoegd als agendapunt 25: 
- motie D66 | geveltuintjes 
 

3. Mededelingen 
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 

  
4. Actuele vragen 
 De heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) | Centrum Bolsward 

De heer Bouwhuis (FNP) | brêgen Snits 
 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag. 

  
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 31 mei 2022 

De besluitenlijst van 31 mei 2022 wordt vastgesteld. 
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties. 
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 Besprekstikken 
6. Simon Havinga gymzaal 

 
Amendement NIEUW SOCIAAL | eigendom en beheer gymzaal 
 
Het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 

 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor     2  1    1 4 

Tegen 7 5 6 3  2  2 1* 1  27 

 
 
Amendement VVD, CDA, FNP, D66 | opzetten beheergroep voor dagelijkse beheer 
 
Het amendement wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 7 5 6 3  2  2 1* 1  27 

Tegen     2  1    1 4 

 
 

 Besluit: 
1.  voor de periode van drie jaar de gymzaal Simon Havingaschool in eigendom en beheer te 
     behouden en de exploitatie als gemeentelijke verantwoordelijkheid te zien; 
2.  een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het wegwerken van achterstallig 
     onderhoud en de gymzaal weer gebruiksklaar te maken; 
3.  een bedrag van € 27.824 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor de aanschaf van 
     beweegtoestellen; 
4.  voor de periode van drie jaar de inkomsten van de gymzaal Simon Havingaschool te verhogen 
     met € 39.100; 
5.  voor een periode van drie jaar de uitgaven (inclusief nieuwe kapitaallast genoemd onder punt 3) 
     van de gymzaal Simon Havingaschool te verhogen met € 42.095; 
6.  voor een periode van drie jaar de inkomsten van de gymzaal Burg. De Hooppark te verlagen met 
     € 23.890; 
7.  het tekort ad. € 26.885 mee te nemen als onvermijdelijke ontwikkeling in de 
     programmabegroting en meerjarenraming van 2023; 
8.  het college de opdracht te geven om samen met de wijk een beweging te organiseren om te 
 komen tot een toekomstbestendige exploitatie; 
9.  het college de opdracht te geven om samen met de door de ouderwerkgroep aangekondigde  
     beheergroep een werkvorm op te zetten, waarbij de beheergroep verantwoordelijk is voor 
     de dagelijkse leiding (bijvoorbeeld sleutelbeheer en planning van de zaal). 
 
*I.v.m. het voorkomen van belangenverstrengeling heeft de heer Cnossen (GROENLINKS) niet 
gestemd.  
 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 

  
7. Conceptbegroting GR Fryslân-West (hamerstuk) 

Besluit: 
1.  Kennis te nemen van de begroting 2023 van de GR Fryslân-West. 
2.  In te stemmen met de conceptreactie op de begroting 2023. 
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8. Rekenkamer | Onderzoeksrapport naar het Ondernemersfonds (hamerstuk) 
 Besluit: 
 1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het onderzoeksrapport 

 'Het Ondernemersfonds in Súdwest-Fryslân'; 
2.  het college opdracht te geven om de genoemde aanbeveling over de ontkoppeling van de OZB 
 heffing en de subsidie mee te nemen bij de eerstvolgende evaluatie en mogelijke 

verlengingsvraag van het ondernemersfonds; 
3.  het college opdracht te geven om de genoemde aanbeveling over het ter kennisname naar de 
 raad sturen van het jaarverslag van het ondernemersfonds zo spoedig mogelijk te effectueren; 
4.  het college opdracht te geven om voor 14 juli 2023 te rapporteren over de uitvoering van het 
 onder besluitpunt 3 gestelde. 

  
9. Ontwerpbegroting FUMO 2023 

 
Amendement PvdA, CDA, FNP | incidentele verhoging ipv structureel 
 
Het amendement wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 7 5 6  2 2 1  2 1 1 27 

Tegen    3    2    5 
 

 Besluit: 
 1.  kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023; 

2.  het FUMO budget structureel met € 166.695 te verhogen om de deelnemersbijdrage te dekken en 
 deze kosten als onontkoombare tegenvaller op te voeren bij de begroting 2023; 
3.  aanvullend op bovengenoemde besluitpunt 2 het FUMO budget incidenteel voor de jaren 2023, 
 2024 en 2025 te verhogen met € 200.000 per jaar voor incidentele opdrachten en deze kosten 
 te dekken ten laste van de algemene reserve; 
4.  een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023; 
5.  bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en aan de FUMO te versturen.  

  
10. Besluit op bezwaar tegen de instandhouding geheimhouding rapport Intobest (hamerstuk) 
 Besluit: 
 -  Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond te verklaren 

 voor zover dit de duur van de geheimhoudingstermijn betreft en voor het overige ongegrond te 
 verklaren en de geheimhouding in stand te houden. 
-  Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de duur van de geheimhouding te 
 wijzigen in een geheimhoudingstermijn van vijf jaar. 
 
Stemverklaring mevrouw Kruit (VVD) en de heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) | voor de 
stemverklaringen wordt verwezen naar het audioverslag. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fracties VVD en NIEUW 
SOCIAAL worden geacht te hebben tegengestemd. 

  
11. Verantwoording fractievergoeding 2021 en 2022 januari tot en met maart (hamerstuk) 
 Besluit: 
 1.  per fractie de uitgaven die in 2021 uit de fractievergoeding zijn bekostigd vast te stellen 

 overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording fractievergoeding 2021'; 
2.  per fractie de afrekening van de onder 1. vastgestelde uitgaven met de eerder ontvangen 
 vergoeding vast te stellen overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording 
 fractievergoeding 2021'; 
3.  per fractie de onder 2. vastgestelde afrekening in rekening te brengen; 
4.  voor 3 fracties de uitgaven die in januari tot en met maart in 2022 uit de fractievergoeding zijn 
 bekostigd vast te stellen overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording 
 fractievergoeding 2022 januari tot en met maart'; 
5.  per fractie de afrekening van de onder 4. vastgestelde uitgaven met de eerder ontvangen 
 vergoeding vast te stellen overeenkomstig de bijlage 'Totaaloverzicht verantwoording 
 fractievergoeding 2022 januari tot en met maart'; 
6.  voor 3 fractie de onder 5. vastgestelde afrekening in rekening te brengen. 
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 Hamerstukken 
12. Voorbereiding gebiedsontwikkeling Boazumerfeart Boazum 
 Besluit: 
 In te stemmen met de start van de gebiedsontwikkeling Boazumerfeart Boazum; 

Een voorbereidingskrediet van € 92.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten ten 
behoeve van de ontwikkeling; 
Een grondcomplex te openen voor de registratie van de voorbereidingskosten; 
Het gevraagde krediet te dekken uit de toekomstige grondopbrengsten. 

  
13. Bestemmingsplan Bogerman Wommels 
 Besluit: 
 1.  It bestimmingsplan Wommels-Bogerman ûnferoare fêst te stellen neffens 

 it ûntwerpbestimmingsplan dat op besjen lein hat; 
2.  Dat it niisneamde bestimmingsplan lâns elektroanyske wei fêstlein is yn it 
 GML-bestân NL.IMRO.1900.2021BPWmlsbogerman-vast en ek yn dy foarm fêststeld is; 
3.  Fêst te lizzen dat foar de lokaasje fan de geometyske planfoarwerpen gebrûk makke is 
 fan in ûndergrûn hokker ûntliend is oan 'de Basisregistratie Grootschalige Topografie'; 
4.  Gjin eksploitaasjeplan foar it bestimmingsplan Wommels-Bogerman fêst te stellen. 

  
14. Planologisch instemmen wijzigen bestemming perceel Boeijengastrjitte 34 te Gauw 
 Besluit: 
 Planologysk yn te stimmen mei in wiziging fan in bedriuwsbestimming nei in wenbestimming en yn 

de nije situaasje maksimaal 4 wenningen op te nimmen. 
  
15. Uitbreiding en vernieuwing Museum Hindeloopen 
 Besluit: 
 Het gereserveerde bedrag van €300.000 vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig toe te kennen aan 

Museum Hindeloopen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. 
  
16. PAW-gelden naar Warm Heeg 
 Besluit: 
 Een krediet ter hoogte van € 3.970.860 beschikbaar te stellen voor het project Warm Heeg. Dit 

krediet wordt gedekt vanuit de beschikbaar gestelde subsidie van het Rijk voor een landelijke 
proeftuin aardgasvrije wijken. 
 
*I.v.m. het voorkomen van belangenverstrengeling heeft mevrouw Koopmans-Douma (GROENLINKS) 
niet gestemd.  

  
17. Onbewaakte spoorwegovergangen 
 Besluit: 
 1.  een krediet van €911.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van de onbewaakte 

 spoorwegovergangen Singel Boazum en Schuilenburg Hindeloopen. 
2.  een bedrag van €561.000,- (€200.000,- + €361.000,-) te dekken via de eenmalige subsidie van de 
 provincie Fryslân. 
3.  een bedrag van €350.000,- eigen bijdrage conform begroting 2021 te activeren vanaf 2024. 
4.  de eenmalige kapitaalslasten ad. €16.313,- te dekken uit de reguliere post wegen (64900) voor 
 het dienstjaar 2023. 

  
18. Besluiten ten einde budget nieuwbouw school Arum te formaliseren 
 Besluit: 
 a)  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000 voor de bouw van een ruimte 

 voor dorpsbelang Arum in de school in Arum. 
b)  het onder a) genoemde krediet te dekken uit de toegezegde bijdrage van dorp Arum van 
 € 140.000. 
c)  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de bouw van de ruimte voor 
 kinderdagopvang in de school in Arum. 
d)  de uit c) voortvloeiende kapitaallasten van € 2.792 te dekken uit aanvullende huurinkomsten 
 kinderopvang. 
e)  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor duurzaamheidsmaatregelen 
 bij de bouw van de school. 
f)  de uit e) voortvloeiende kapitaallasten van € 1.396,-- te dekken uit de post duurzaamheid. 
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19. Strategische aankoop perceel grond Ferwoude 
 Besluit: 
 1:  akkoord te gaan met de strategische aankoop van het perceel grond aan De Buren te Ferwoude; 

2:  de financiële middelen, ad. 100.000 euro K.K. , beschikbaar te stellen via de Algemene reserve 
  
20. Vervolg stationsgebied Sneek 
 Besluit: 
 a.  een aanvullend krediet van € 495.000 beschikbaar te stellen voor de Herinrichting 

 Stationsgebied Sneek Deel B; 
b.  een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het gelijktijdig meenemen en 
 realiseren van laatste deel Kanaalstraat (zeer wenselijk) Deel D; 
c.  bovengenoemde bedragen te dekken uit het Ontwikkelfonds, € 100.000 hiervan is op  

 1 juli 2020 al gereserveerd voor eventuele prijsstijgingen 
  
21. Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023 
 Besluit: 
 -  kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en 

 hiem 2023; 
-  geen zienswijze in te dienen. 

  
22. Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân 
 Besluit: 
 a.  Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân. 

b.  Kennis te nemen van de Begroting 2023 Veiligheidsregio Fryslân. 
c.  Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2022. 
d.  Geen zienswijze in te dienen. 

  
23. Recreatieschap Marrekrite Jaarstukken 2021, Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 
 Besluit: 
 1.  Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2021, concept Begroting 2023 en 

 Meerjarenraming 2024-2026. 
2.  Geen zienswijze in te dienen over de concept begroting. 

  
24. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 
 Besluit: 
 1.  Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022. 

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.  Bijdrage Streekwurk (€ 105.000). 
 2.  Inkomsten Nedvang t.b.v. aanpak zwerfafval 2022 (€ 103.000). 
 3.  Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. vijverregeling 2022 (€ 180.000). 
 4.  Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (€ -227.820). 
 5.  Continuering re-integraties (€ -126.632). 
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.  Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest (nihil). 
 c.  Cultuurhistorisch Centrum De Tiid (nihil). 
 d.  Exploitatie zwembad Vitaloo (nihil). 
 e.  BUIG (nihil). 
 f.  Middelen Hoofdlijnenakkoord GGZ voor EPA (nihil). 
 g.  Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (nihil). 
 h.  Uitbreiding team Vergunningen (nihil). 

  
25. Motie D66 I geveltuintjes 

 
De motie wordt ingetrokken. 
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25. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.01 uur. 

 
 
 
Aldus vastgesteld op  
29 september 2022, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries, 
voorzitter 

G.W. Stegenga, 
raadsgriffier 

 


