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Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

Datum beantwoording : 

Toelichting:  
Op donderdag 17 november komt het persbericht binnen, met het voorstel van het college om de 
buitendienst te verhuizen. Een onderwerp wat via een voorlichtingsavond met de raad is gedeeld. Het 
verhuizen van de Buitendienst betekend nog al wat voor de huidige situatie en locaties van de 
Buitendienst. Het herinrichten voor een tijdelijke milieustraatvoorziening in Sneek, kosten 1 miljoen is 
niet niks. Op welke manier worden de milieustraten Heeg en Koudum onderdeel van deze plannen? Kortom 
Nieuw Sociaal heeft veel moeite met deze vroegtijdige manier van handelen van het college, om de 
plannen via een persbericht te delen met de inwoners. Het college gaat voorbij aan de gevoelens binnen 
de raad van SWF. Nieuw Sociaal heeft daarom de volgende vragen aan het college; 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden : 

1. Het college stuurt een persbericht uit over de verhuizing buitendienst naar Bolsward. Waarom dit 
persbericht naar buiten terwijl de raad, in afwachting is van verdere informatie en plannen? 

Antwoord: 
De besluiten van het college zijn openbaar. Het is daarom gebruikelijk om zelf een persbericht uit te 
brengen en daarmee te sturen op de inhoud van de boodschap. Onderdeel van het persbericht is het 
voorbehoud van de besluitvorming van de raad.   

2. Het college gaat in het persbericht helemaal voorbij aan de milieustraten in Heeg en Koudum. Op 
welke manier zijn deze milieustraten onderdeel van de voorgestelde plannen in dit persbericht? 

Antwoord: 
Het persbericht is gericht op de huisvesting voor de buitendienst in Bolsward. Inherent hieraan is de 
voorlopige verplaatsing van de milieustraat Bolsward in 2024 naar Sneek. De visie op milieustraten is 
onderdeel van het Grondstoffenbeleid dat in 2023 aan de raad wordt voorgelegd. Als voorbereiding 
hierop vindt op  25 januari 2023 een informerende bijeenkomst plaats. Hierbij komen ook de 
milieustraten van Heeg en Koudum aan bod. 

3. De plannen komen uit de tijd van voor de verkiezingen. De kosten van herinrichting buitendienst, zijn 
behoorlijk, terwijl de zorgen op andere domeinen groot zijn, denk aan energie armoede, 
verduurzaming woningen, energietransitie, woningnood onder jongeren enz. Past dit voornemen in de 
huidige tijd en is het verantwoord naar de inwoners van SWF? 
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 Antwoord: 

We zijn het met u eens dat de maatschappelijke opgraven groot zijn. De noodzaak voor huisvesting 
vloeit voort uit analyse van de huidige situatie. De huidige huisvesting is te klein en voldoet niet aan 
arbo- en veiligheidseisen. Er wordt nu al ruimte bijgehuurd. De verschillende locaties zorgen voor 
versnippering in de bedrijfsvoering. Dat is niet efficient. Sinds de fusie in 2011 zijn de gebouwen niet 
onderhouden en deze zijn verouderd.  
 
Als werkgever hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen voor goede werkomstandigheden. 
Daarnaast zorgt de buitendienst voor dagelijkse dienstverlening die zo gewoon en vanzelfsprekend is 
dat inwoners en bedrijven daar niet eens bij stil staan. Dit willen we, uiteraard, ook met de 
toekomstige uitdagingen continueren. 
 
Alternatief is om de huidige situatie in stand te houden. Dit betekent een forse investering in het up 
to date brengen van de gebouwen inclusief veiligheidseisen, huur voor extra ruimte en extra kosten 
voor de bedrijfsvoering. Aan de ambities en straks wettelijke verplichting tot duurzaam vervoer kan 
op de huidige locaties niet worden voldaan. Hier zal extern in moeten worden voorzien. De 
versnippering in bedrijfsvoering blijft. 
 
De nieuwe huisvesting is duurzaam, circulair en toekomstbestendig. Hiermee kunnen we de komende 
jaren vooruit. De dagelijkse dienstverlening kunnen we hier mee continueren. We zijn van mening dat 
toekomstbestendige huisvesting verantwoord is naar de inwoners en bedrijven. 
 
 

4.  Wonen in de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Spreiding van gemeentelijke 
voorzieningen, zoals de mileustraten, over de hele gemeente is dan toch de meest verantwoorde 
manier om de inwoners te bedienen? Hoe wordt dit (tijdelijk) opgelost? 
 

 Antwoord: 
De visie op de milieustraten is onderdeel van het grondstoffenbeleid. We hopen van harte dat de 
voltallige raad bij de informerende bijeenkomst hierover op 25 januari 2023 bij Omrin De Wierde in 
Heerenveen aanwezig is. Het voorstel is om de activiteiten van Bolsward voorlopig onder te brengen in 
Sneek. Hiermee kan de realisatie van de buitendienst doorgaan en dit biedt tijd om in het 
grondstoffenbeleid een visie op de milieustraten vast te leggen. Deze visie is leidend voor de verdere 
ontwikkeling van milieustraten.  
 
Ter voorbereiding op het grondstoffenbeleid is een onderzoek uitgevoerd naar de mening van inwoners 
over afvalinzameling en -scheiding. De rapportage hierover kunt u nalezen op: 
https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/11/Overzicht-uitkomsten-
afvalenquete2022.pdf. Uiteraard worden de openingstijden van de milieustraat Sneek in 2024 
aanzienlijk verruimd. Voor de inwoners van het gebied Workum – Koudum  zijn we van plan te 
verkennen om de openingstijden van de milieustraat Koudum te verruimen. Ook zullen we nader 
uitzoeken of de ophaalservice van takken en snoeiafval uitgebreid kan worden van twee keer naar vier 
keer per jaar. 
 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
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