
 
 

 

Besluitenlijst kommisje Boarger en Mienskip 
d.d. 2 november 2022 

 
Voorzitter  mevr. P. van der Veer 
Commissiegriffier  mevr. M. Kuitert  

 
Aanwezig    
PvdA  mevr. A. Bouwhuis-Harkema, dhr. B. de Jong 
CDA  mevr. U. Attema-De Groot, dhr. J. de Boer 
FNP  mevr. J. Ruiter-Postma, mevr. T. Albada  
VVD   dhr. M. de Man  
GBTL  dhr. S. Hettinga 
D66  mevr. M. de Vries 
NIEUW SOCIAAL dhr. P. Greidanus 
VNLB   dhr. M. de Vries 
GROENLINKS mevr. L. Pool 
ChristenUnie                         dhr. J. van der Wal 
Forum voor Democratie dhr. K. Jaspers 
  
Afwezig  mevr. L. van der Wal (VVD), dhr. J. Steenbeek (NIEUW SOCIAAL) 
  
Mede aanwezig  Wethouders: mevr. P. van den Akker, dhr. B. Dam, mevr. M. Poelman  

 
 
1.  Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 

  

2. Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. a. Vaststellen van de besluitenlijst van 14 september 2022 

   De besluitenlijst van 14 september 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

  b.  Lijst met toezeggingen / acties 

  Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag. 

  

4. Mededelingen 

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Raadsvoorstellen 

5. Beleidsnotitie bibliotheekbeleid 2022-2026 
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  
17 november 2022. 

  

6. Visie op bewegen in de openbare ruimte ‘Bûtengewoan bewege yn Súdwest-Fryslân’ 
 De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van  

17 november 2022. 

  

7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap 

 De commissie besluit te adviseren dit punt op verzoek van NIEUW SOCIAAL en de VVD als bespreekstuk 
op te voeren op de raadsagenda van 17 november 2022. 

  

8. Aanpassen eenmalige energietoeslag 2022 

 De commissie besluit te adviseren dit punt op verzoek van de VVD als bespreekstuk op te voeren op de 
raadsagenda van 17 november 2022. 
 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 

  

9. Bestuursrapportage juli, augustus 2022 

 De commissie besluit te adviseren dit punt voor wat betreft de onderdelen die deze commissie 
aangaan als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda van 17 november 2022. 
 

10. Rondvraag 

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 



 
 

 

  

11. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.26 uur. 

 
 
 
Vastgesteld op 7 december 2022, 
 
 
 
 
mevr. P. van der Veer, 
voorzitter 

mevr. M. Kuitert, 
commissiegriffier 

 


