
 
 
 

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân  
29 september 2022 
 
Voorzitter  mw. J.A. de Vries 

Plv. griffier  dhr. S. Hobma 
  
Aanwezig  
PvdA  mw. A. Bouwhuis-Harkema, dhr. J. Feenstra, dhr. B. de Jong (vanaf agendapunt 4), mw. M. Roskam, 

dhr. P.J. Scholtanus, mw. P. van der Veer, mw. P.J. van der Veer, dhr. P. Visser 
CDA  mw. U. Attema-de Groot, dhr. J. de Boer (vanaf agendapunt 4), dhr. A.D. Doedel, mw. S. Joustra, 

dhr. H.M. Ketelaar, 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,  
VVD  mw. D.B. Kruit, dhr. M.W.J.M. de Man (t/m agendapunt 16), dhr. S. de Witte (vanaf agendapunt 5) 
GBTL  dhr. S.A. Hettinga, mw. C. van der Hoek, dhr. B.A. Walsma 
D66 dhr. L.M. Adema, mw. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer 
NIEUW SOCIAAL mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen, 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. T. de Vries (CDA), dhr. S. Rypma (FNP) 
  
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 K. Strijker 

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

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat: 

- agendapunt 7 (Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap) van de agenda 
wordt afgevoerd; 

- agendapunt 8 (Verordening Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân 2022) en agendapunt 9 
(Vestigen voorkeursrecht perceel grond Sneek) worden overgeheveld naar de hamerstukken; 

- de motie van NIEUW SOCIAAL (verkeerssituatie Offingawier) wordt toegevoegd als agendapunt 17. 
 

3. Mededelingen 
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 

  
 Toelating | benoeming | beëdiging 
4. Toelating nieuw benoemde raadsleden en benoeming commissielid 
 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 J.W. (Jos) de Boer (CDA); 
 - de heer B. (Bert) de Jong (PvdA). 
3.  mevrouw L. (Linda) Pool namens de fractie GroenLinks te benoemen als commissielid niet zijnde 
 raadslid van de commissie Boarger en Mienskip. 

  
5. Actuele vragen 
 Mevrouw Vellinga (D66) | verkeersoverlast Offingawier 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 

De heer Doedel (CDA) | overlast wier in binnenwater 
Mevrouw Joustra (CDA) | steun verenigingen en maatschappelijke voorzieningen 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 
De heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) | winkelsluiting Oppenhuizen 
Mevrouw Roskam (PvdA) | armoedebeleid 
De heer Walsma (GBTL) | verjaring van landjepik 
 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag. 
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6. Vaststellen van de besluitenlijst van 7 en 14 juli 2022 

De besluitenlijst van 7 en 14 juli 2022 wordt vastgesteld. 
Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties. 

  
 Bespreekstukken 
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap 
 Agendapunt is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd. 
  
8. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân 2022 (hamerstuk) 

Besluit: 
Vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Súdwest Fryslân 2022. 
 

9. Vestigen voorkeursrecht perceel grond Sneek (hamerstuk) 
 Besluit: 
 1.  een perceel grond aan de van Giffenstraat 1 te Sneek, kadastraal bekend gemeente Sneek,  

 sectie A nummer 5635, op grond van artikel 2 en 5 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aan te 
 wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht 
 Gemeenten van toepassing zijn; 
2.  kennis te nemen van de zienswijze en de zienswijze en het standpunt van het college in de 
 besluitvorming te betrekken. 
 
Voor de stemverklaringen van de heer Hottentot (VNLB) en de heer Walsma (GBTL) wordt 
verwezen naar het audioverslag. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij de fracties VNLB en GBTL 
worden geacht te hebben tegengestemd. 

  
 Hamerstukken 
10. Bestemmingsplan SWF - 8 dorpen Oost 
 Besluit: 
 a.  het bestemmingsplan 'SWF - 8 dorpen oost' gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 

 ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen in detail: het 
 aanpassen van bestemmingen en de verbeelding voor het adres Zwettewei 102 te 
 Scharnegoutum; 
b.  te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het  
 GML-bestand NL.IMRO.1900.2020oostBP8dorpen-vast en tevens in die vorm is vastgesteld; 
c.  te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
 ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie; 
d.  geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'SWF - 8 dorpen oost' vast te stellen 

  
11. Voorbereiding Woningbouwontwikkeling in Folsgare 
 Besluit: 
 -  Een voorbereidingskrediet van € 84.000 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten 

 ten behoeve van de gebiedsontwikkeling uitbreidingsplan aan de Wallemadyk te Folsgare. 
-  Voorts wordt verzocht in te stemmen met het openen van een grondcomplex voor de 
 registratie van de voorbereidingskosten. 
-  Het gevraagde krediet te dekken uit de toekomstige grondopbrengsten. 

  
12. Aanbiedingsdocument IJsselmeeragenda 
 Besluit: 
 Het aanbiedingsdocument Het Friese IJsselmeerkustgebied vast te stellen. 

Een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren vanuit de ontwikkelagenda ten behoeve van uitvoering 
IJsselmeeragenda. 

  
13. Beschikbaar stellen van geld voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte 
 Besluit: 
 Een bedrag van € 524.000,- in te zetten voor de dekking van de capaciteit, en dit bedrag te dekken 

uit de bijdrage van het Rijk. 
  
14. Berging Lancaster IJsselmeer 
 Besluit: 
 a)  In te stemmen met het bergen van een Engelse Bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, 

 hoogstwaarschijnlijk de Lancaster ED603 en haar bemanning, die gevonden is in het 
 IJsselmeer; 
b)  een bedrag van € 1.714.000 beschikbaar te stellen voor de berging van het vliegtuigwrak; 
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c)  het onder b) genoemde krediet te dekken uit een bijdrage van € 1.714.000 van het Rijk. 
  
15. Herinrichting binnenstad Bolsward I krediet stenen 
 Besluit: 
 Een krediet van € 365.000,00 beschikbaar te stellen voor het tweede deel van het herstelwerk 

binnenstad Bolsward en het krediet voorlopig te dekken uit het Ontwikkelfonds. 
  
16. Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 
 Besluit: 
 1.  Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 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. Modelspoor Museum, uitvoering aangenomen motie (€ 135.000). 
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. Nader voorlopig BUIG budget 2022 (nihil). 
 c. Vrijvallen voorziening verstrekte lening (€ 81.000). 
 d. MFA De Treffe Warns (€ 61.000).  
 e. Modelspoor Museum, uitvoering motie (nihil). 

  
17. Motie NIEUW SOCIAAL | verkeerssituatie Offingawier | pagina 4 
 De motie wordt ingetrokken. 

 
18. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.09 uur. 

 
 
 
Aldus vastgesteld op  
17 november 2022, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries, 
voorzitter 

G.W. Stegenga, 
raadsgriffier 
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MOTIE (artikel 31 RvO) 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

  
Van  : NIEUW SOCIAAL (Pieter Greidanus) 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  
Onderwerp : Verkeerssituatie Offingawier 
  
Datum raadsvergadering : 29 september 2022 
  

  
overwegende dat:  

- de verkeerssituatie in Offingawier al jaren een punt van zorg en frustratie in Offingawier en 
omgeving is; 

- er meerdere onderzoeken zijn gedaan die aangeven dat er iets moet gebeuren aan de 
verkeerssituatie in Offingawier; 

- er in mei 2019 een motie is aangenomen, ondersteunt door de gehele raad, om integraal de 
verkeersproblematiek in Offingawier aan te pakken; 

- de verkeerscommissie Offingawier in een gesprek met de huidige wethouder, een tegenstrijdig 
gevoel heeft overgehouden. Het lijkt erop dat de wethouder, dit college, alles opnieuw wil gaan 
onderzoeken en dat terwijl er al vele onderzoeken klaar liggen voor een alternatieve intergrale 
aanpak. 

 

 
Dictum: 
Roept het college op: 
 
Om de aangenomen motie van 9 mei 2019 uit te voeren. De scenario’s zijn, in overleg met de gemeente en 
het dorp, inmiddels vastgesteld en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een concrete oplossing die uitgewerkt 
kan en moet worden. Daarbij roepen we op om als raad periodiek op de hoogte gehouden te worden over 
de vorderingen van het ontwikkelplan de Potten met als intergraal onderdeel de verkeersproblematiek 
Offingawier. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Deze motie is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
De motie wordt ingetrokken. 
 
 


