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Besluitenlijst kommisje Bestjoer en Finânsjes  
d.d. 15 september 2022  

 
 

Voorzitter  dhr. M.W.J.M. de Man 
Commissiegriffier  mevr. B. Speerstra  
  
Aanwezig  
PvdA   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 
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, mevr. M. Roskam 

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

 
 
 

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 30 juni 2022 

De besluitenlijst van 30 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

b. Lijst met toezeggingen/acties 

      Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag. 

 

 

 

c. Mededelingen auditcommissie 

      Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag. 

  

4.  Mededelingen  

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Raadsvoorstellen 

5. . Vestigen voorkeursrecht perceel grond te Sneek   

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

op te voeren op de raadsagenda van 29 september 2022. 

 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 

 

6.  Berging Lancaster IJsselmeer 

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

29 september 2022. 

 

7. Herinrichting binnenstad Bolsward | krediet stenen  

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

29 september 2022. 

 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 
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8. Bestuursrapportage april, mei en juni 2022 

De commissie besluit te adviseren dit punt, voor wat betreft de onderdelen die van toepassing 

zijn op de commissie Bestjoer en Finânsjes, als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van     

29 september 2022. 

 

• Toezeggingen | zie toezeggingenlijst 

 

 9. Rondvraag 

Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.26 uur. 

 

 
Vastgesteld op 3 november 2022, 
 
 
 

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

mevr. B. Speerstra, 
commissiegriffier 

  

 


