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Besluitenlijst kommisje Bestjoer en Finânsjes  
d.d. 30 juni 2022  

 
 

Voorzitter  dhr. M.W.J.M. de Man 
Commissiegriffier  mevr. B. Speerstra  
  
Aanwezig  
PvdA   mevr. M. Roskam, dhr. J. Feenstra  
CDA   mevr. S. Joustra, dhr. B. van der Werf 
FNP   dhr. D. Blom, dhr. S. Rypma 
VVD    mevr. D. Kruit 
GBTL   dhr. B. Walsma 
D66  dhr. L. Adema (vervanger mevr. M. Vellinga Beemsterboer) 
NIEUW SOCIAAL  dhr. P. Greidanus 
VNLB  dhr. S. Hottentot 
GROENLINKS    mevr. I. Koopmans 
ChristenUnie   mevr. G. Horjus-Vos 
Forum voor Democratie   dhr. H. Jellema 
  
Afwezig   mevr. M. Vellinga-Beemsterboer (D66) 

 
Mede aanwezig  Wethouders: dhr. Dam, mevr. Van den Akker, dhr. Rietman, dhr. De Boer 

Burgemeester: mevr. De Vries 
Inspreker: dhr. Van de Leur 
 

1.  Opening 

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

  

2.  Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 14 als eerste agendapunt 
wordt behandeld. 

 

3. a. Lijst met toezeggingen/acties 

      Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag. 

 

 

 

b. Mededelingen auditcommissie 

      Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag. 

 

4.  Mededelingen  

 De voorzitter doet een mededeling. Vanuit het college is aangegeven dat per abuis in een 

(aantal) raadsvoorstel(len) ‘raadsvergadering van 16 juni 2022’ staat. Dit moet 14 juli 2022  

zijn en zal worden aangepast.   

 

Raadsvoorstellen 

14. Rekenkamer | Onderzoeksrapport naar het Ondernemersfonds  

Inspreker:  

De heer Van de Leur (voorzitter Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân) 

 

De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van de fractie VVD, als bespreekstuk op 

te voeren op de raadsagenda van 14 juli 2022. 

 

5.  PAW-gelden naar Warm Heeg 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

6. Onbewaakte spoorwegovergangen  

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022 

 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 
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7. Besluiten ten einde budget nieuwbouw school Arum te formaliseren 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van     

14 juli 2022. 

 

8. Strategische aankoop perceel grond Ferwoude 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

9. Vervolg stationsgebied Sneek  

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

10. Jaarverslag met jaarrekening hûs & hiem 2021 en begroting hûs & hiem 2023 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

11. Ontwerpbegroting FUMO 2023 

De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van de fractie GBTL en de fractie PvdA, 

als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda van 14 juli 2022. 

 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 

 

12. Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân  

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

13. Recreatieschap Marrekrite Jaarstukken 2021, Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

15. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022  

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

14 juli 2022. 

 

• Toezeggingen | zie toezeggingenlijst 

 

16. Rondvraag 

De heer Adema (D66) | Boerenprotesten 

Mevrouw I. Koopmans (GROENLINKS) | Hemmen III | verstoren weidevogels tijdens broedseizoen 

 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het digitale verslag. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.03 uur. 

 

 
Vastgesteld op 15 september 2022, 
 
 
 

dhr. M.W.J.M. de Man, 
voorzitter 
 

mevr. B. Speerstra, 
commissiegriffier 

  

 


