
 
 
 

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân  
22 december 2022 
 
Voorzitter  mw. J.A. de Vries 

Griffier  mw. G.W. Stegenga 
  
Aanwezig  
PvdA  dhr. B. de Jong, 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, dhr. A.D. Doedel, dhr. H.M. Ketelaar, dhr. T. de Vries, 

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, dhr. S. Rypma 
VVD  mw. D.B. Kruit, dhr. M.W.J.M. de Man, dhr. S. de Witte 
GBTL  dhr. S.A. Hettinga, mw. C. van der Hoek,  
D66 dhr. L.M. Adema, mw. M. de Vries 
NIEUW SOCIAAL mw. J.L. Engelmoer-Leeuwen, dhr. P. Greidanus 
VNLB dhr. S.L. Hottentot, dhr. C. Riezebos 
GROENLINKS  dhr. E. Cnossen, mw. I. Koopmans-Douma 
ChristenUnie  mw. G. Horjus-Vos 
Forum voor Democratie dhr. H. Jellema 
  
Afwezig                                  mw. S. Joustra (CDA), mw. A. Bouwhuis-Harkema (PvdA), dhr. J. Feenstra (PvdA),  

dhr. P.F. Walinga (GBTL) 
  
Mede aanwezig                      wethouders dhr. B. Dam, 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 het volgende agendapunt wordt overgeheveld 

naar de hamerstukken: 
- agendapunt 12 | Notitie ‘Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033’ 
 
en de volgende motie wordt toegevoegd als agendapunt 28: 
- motie GBTL, CU | Woodbrookers 

 
3. Mededelingen 

Wethouder De Boer doet een mededeling m.b.t. knelpunten elektriciteitsnet Sneek. 
 
Voor de inhoud van de mededeling wordt verwezen naar het audioverslag. 

  
4. Actuele vragen 
 De heer Rypma (FNP) | debâkle mei akwadukt A7 Snits-De Jouwer. 

 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag. 

  
5. Vaststellen van de besluitenlijst van 10 en 17 november 2022  
 De besluitenlijsten van 10 en 17 november 2022 worden vastgesteld. 

Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties. 
  
 Bespreekstukken 
6. De Iendrachtswei 2 in IJlst  

Besluit: 
Planologisch in te stemmen met het wijzigen van de bestemming, het realiseren van een opvaart en 
de herbouw van een loods op het perceel De Iendrachtwei 2 te IJlst. 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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7. Plan nieuwbouw huisartsenpraktijk en apotheek te Scharnegoutum 
 Besluit: 

Planologisch in te stemmen met het realiseren van een huisartsenpraktijk met apotheek op een 
onbebouwd perceel aan de Zwettewei in Scharnegoutum. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 6 6 6 3 2  2 2  1  28 

Tegen      2   2  1 5 
 

  
8. Vereenvoudigen en versnellen van RO-procedures 

 
Amendement FNP, PvdA, CDA, GL, CU | pagina 7 
 
Het amendement wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 6 6 6  2    2 1 1 24 

Tegen    3  2 2 2    9 

 
 

 Besluit: 

1. Gelet op artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de bij dit voorstel en besluit behorende 
lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de 
gemeenteraad is vereist, vast te stellen met dien verstande dat: 

 Categorie 4 Scholen vervalt  

 Categorie 6 onder 1 als volgt wordt gewijzigd: Projecten met betrekking tot sport- of 

maatschappelijke voorzieningen (, kantoren, bedrijven of winkels): 

 Categorie 8 onder 2 als volgt wordt gewijzigd: Het plaatsen van zonnepanelen op eigen 
terrein en ten behoeve van de eigen warmte- en/of elektriciteitsvraag. Met een maximaal 
oppervlakte van 0,25ha; 

2. Het college in december 2025 de raad een evaluatie aanbied van de lijst met categorieën 
van gevallen waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist; 

 

3. het raadsbesluit van 19 december 2019, waarbij een lijst met categorieën van gevallen is 
vastgesteld waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in te trekken;  

4. de lijst genoemd onder 1 ook van toepassing te verklaren op de startdocumenten 
bestemmingsplan.  
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9. Huisvesting Buitendienst Bolsward 
 
Amendement NIEUWSOCIAAL, GBTL, VNLB | pagina 9 
 
Het amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor     2  2 2    6 

Tegen 6 6 6 3  2   2 1 1 27 

 
 

 Besluit: 
a.  De centrale huisvesting van de buitendienst te realiseren op de percelen Exmorraweg 1, 3, 5, 7 
 en 11, Bolsward West; 
b.  In te stemmen met het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp 
 inclusief de aanvullende duurzame ambities en hiertoe de (Europese) aanbesteding te starten; 
c.  Planologisch in te stemmen met de voorgestelde (her)huisvesting van de buitendienst op het 
 gehele terrein Exmorraweg, Bolsward-West; 
d.  De dienstverleningsactiviteiten van de milieustraat Bolsward, voorlopig onder te brengen bij de 
 milieustraat Sneek om realisatie van de nieuwe buitendienstlocatie mogelijk te maken; 
e.  Dat de besluiten onder A. tot en met D. onder voorbehoud zijn van financiële besluitvorming op 
 2 februari 2023; 
f.  Het benodigde investeringskrediet en dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van 
 de vrije ruimte in de Programmabegroting 2023 op 2 februari 2023; 
g.  De kosten van bodemsanering en de dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van 
 de vrije ruimte in de Programmabegroting 2023 op 2 februari 2023. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 6 6 6 3  2   2 1  26 

Tegen     2  2 2   1 7 
 

  
10. Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente SWF 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-
Fryslân. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Voor de stemverklaring van de heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) wordt verwezen naar het 
audioverslag. 

  
11. Nieuwbouw Klameare Workum 

 
Amendement VVD | pagina 11 
 
Het amendement wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 6 6 6 3 2 2  2 2 2 1 31 

Tegen       2     2 

 
 
 



 4 

Amendement NIEUW SOCIAAL | pagina 12 
 
Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor       2     2 

Tegen 6 6 6 3 2 2  2 2 2 1 31 

 
 

 Besluit: 
a.  de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum 
 op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk; 
b.  de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse 
 exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús Klameare 
 een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen; 

c.  de financiële effecten van dit besluit te verwerken in de begroting en meerjarenramingen. 
  
12. Notitie ‘Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033’ (hamerstuk) 
 Besluit: 
 1.  De notitie “beleid ontmoetingsplaatsen 2023 - 2033” vast te stellen. 

2.  De financiële vertaling van de uitvoering van de notitie "Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033" 
 te betrekken bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programma begroting op 
 2 februari 2023 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Voor de stemverklaring van mevrouw Kruit (VVD) en de heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) wordt 
verwezen naar het audioverslag. 

  
13. Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2023 
 Besluit: 
 Vast te stellen de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2023. 

 
*Toezegging | zie toezeggingenlijst 

  
 Hamerstukken 
14. Nieuwbouw snellaadstation Rijksweg N31 ’t Strand nabij Zurich 
 Besluit: 

a.  planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te 
 verlenen aan het realiseren van een snellaadstation ter plaatse van verzorgingsplaats 't Strand 
 aan de N31 nabij Zurich;  

b.  dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet 
 nodig is;  

c.  geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.  
  
15. Planvorming Sporthart Bolsward 
 Besluit: 

-  Voor de afronding van het voorbereidingsproces Het Groene Hart € 16.000 beschikbaar stellen;  
-  Voor het aanvullen van het tekort vanuit het start- en opbouwproces Het Groene Hart € 18.000 
 beschikbaar stellen;  
-  Het totaalbedrag van € 34.000 te dekken uit het Ontwikkelfonds. 

  
16. Planontwikkeling locatie Tsjerkesleat te Heeg 
 Besluit: 

-  Een voorbereidingskrediet van € 125.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten 
 ten behoeve van de gebiedsontwikkeling locatie Tsjerkesleat.  
-  In te stemmen met het openen van een grondcomplex voor de registratie van de 
 voorbereidingskosten.  
-  Het gevraagde krediet te dekken uit de toekomstige grondopbrengsten. 
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17. Subsidieregeling energiecompensatie 2022 
 Besluit: 

1.  Een krediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen voor Subsidieregeling  

 energiecompensatie 2022;  

2.  Dit krediet voor een bedrag van € 500.000 te dekken uit de reserve “Toekomstbestendigheid 
 ontmoetingsplaatsen”,  

3.  Dit krediet voor een bedrag van € 200.000 te dekken uit de algemene reserve onderdeel 
 “Verduurzaming dorpshuizen”,  

4.  Dit krediet voor een bedrag van € 900.000 te dekken uit de algemene reserve (vrije ruimte).  
 

  
18. Wijziging gemeenschappelijke regeling Marrekrite 
 Besluit: 

1.  Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Recreatieschap Marrekrite  
2.  Geen zienswijze in te dienen over het voorstel tot wijziging. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Voor de stemverklaring van de heer Greidanus (NIEUW SOCIAAL) (tevens van toepassing op 
agendapunt 19) wordt verwezen naar het audioverslag. 

  
19. Wijziging gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem 
 Besluit: 

1.  Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
 (GR) van hûs en hiem;  
2.  Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

  
20. Verordening commissie bezwaarschriften 2023-2026 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Súdwest-Fryslân 2023-2026. 
  
21. Verordening op de heffing en invordering van lig- en staangeld 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van lig- en staangeld 2023. 
  
22. Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2023. 
  
23. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023. 
  
24. Verordening op de heffing en invordering van OZB 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van OZB 2023. 
  
25. Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023. 
  
26. Verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2023 
 Besluit: 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woon- 
en bedrijfsruimten 2023. 
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27. Bestuursrapportage september, oktober 2022 
 Besluit: 

1.  Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2022.  
2.  De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van  
 de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet):  
 1. Lagere onttrekking uit Ontwikkelfonds (nihil).  
 2. Asiel (inburgering) (€ 100.000).  
 3. Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 78.000).  
 4. Invoeringskosten omgevingswet (€ 1.117.000).  
 5. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 183.000).  
3.  De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de  
 Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo):  
 a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil).  
 b. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ -176.000).  
 c. Re-integratie en opleiding wethouders (€ -78.000).  
 d. Kabels en leidingen (nihil).  
 e. Post verzenden verkiezingen (nihil).  
 f. Sociaal uitkeringen oud-werknemers (€ -85.000).  
 g. Nadelen Jaarrekening 2021 (€ -1.059.000).  
 h. Septembercirculaire 2022 (€ 8.000).  
 i. Onderuitputting (€ 1.820.000).  
 j. Financieringsprobleem I&A (€ -1.358.000).  
 k. Ombuigingen (€ -851.000).  
 l. Definitief Buigbudget (nihil).  
 m. Veiligheidsregio Fryslân (€ 179.000).  
 n. Indexatie Wmo en Jeugd (nihil). 

  
28. Motie GBTL, CU | Woodbrookers | pagina 14 
  

De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
*Toezegging | zie toezeggingenlijst 
 

29. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.46 uur. 

 
 
 
Aldus vastgesteld op  
2 februari 2022, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries, 
voorzitter 

G.W. Stegenga, 
raadsgriffier 
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AMENDEMINT (kêst 30 RvO) 

 
Fan : Tsjerk Bouwhuis – FNP 

CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie 
  
Oan : De foarsitter fan de ried 
  
Agindapunt : 8 
  
Ûnderwerp : Ferienfâldigje en fersneljen fan RO-prosedueres 
  
Datum riedsgearkomste : 22-12-2022 
  

  
1. Foarnommen beslút as opnommen yn it riedsútstel: 

1. Gelet op artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de bij dit voorstel en besluit 

behorende lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
van de gemeenteraad is vereist, vast te stellen;  

2. het raadsbesluit van 19 december 2019, waarbij een lijst met categorieën van gevallen is 
vastgesteld waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in te trekken;  

3. de lijst genoemd onder 1 ook van toepassing te verklaren op de startdocumenten 
bestemmingsplan.  

2. Útsteld wurdt it foarnommen beslút neamd ûnder 1. te wizigjen yn: 

5. Gelet op artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de bij dit voorstel en besluit 
behorende lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
van de gemeenteraad is vereist, vast te stellen met dien verstande dat: 

Categorie 4 Scholen vervalt  

Categorie 6 onder 1 als volgt wordt gewijzigd: Projecten met betrekking tot sport- of 

maatschappelijke voorzieningen (, kantoren, bedrijven of winkels): 

Categorie 8 onder 2 als volgt wordt gewijzigd: Het plaatsen van zonnepanelen op eigen 
terrein en ten behoeve van de eigen warmte- en/of elektriciteitsvraag. Met een maximaal 
oppervlakte van 0,25ha; 

6. Het college in december 2025 de raad een evaluatie aanbied van de lijst met categorieën 
van gevallen waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist; 
 

7. het raadsbesluit van 19 december 2019, waarbij een lijst met categorieën van gevallen is 
vastgesteld waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in te trekken;  

8. de lijst genoemd onder 1 ook van toepassing te verklaren op de startdocumenten 
bestemmingsplan.  
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Taljochting: 
 

• Wannear’t ûnderwerpen reuring opleverje kinne yn de mienskip heart de beslútfoarming plak te 
finen yn de ried. By sokke ûnderwerpen is it wichtich dat ynwenners ynspraak hawwe kinne op it 
beslút en dus ek ynfloed hawwe kinne op it noch te nimmen beslút. 

• Eigen terrein en ferlet kin hiel grut wêze. Dêrom is it fan belang om in maksimale opperflakte oan 
te jaan wêroer it kolleezje foech hat. In oanfraach op eigen terrein foar mear dan 0,25ha kin noch 
altyd, al is dat foech oan de ried. 

• Troch in evaluaasje plak fine te litten yn decimber 2025 wolle de yntsjinjende partijen kategoryen 
tsjin in ljocht hâlde dy’t no op de list steane en mei dit amendemint komme te ferfallen. Troch de 
evaluaasje plak fine te litten yn decimber 2025 kin de kennis fan dizze ried brûkt wurde dy’t de 
ried de kommende 3 jier opdocht. 

 

 
 
Dit amendemint is  

 Oernommen 
 Oannommen 
 Fersmiten 

 

 
 
 
……………………………………………… 
Griffier 
 

 
 
Stimferhâlding 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Foar 6 6 6  2    2 1 1 24 

Tsjin    3  2 2 2    9 
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO) 

 
Van : Nieuw Sociaal (Jacoline Engelmoer) 

GBTL, VNLB 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  

  
Agendapunt : 9 
  
Onderwerp : Huisvesting Buitendienst Bolsward 

 
  
Datum raadsvergadering  : 22 december 2022 
  

  
1.  Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:  
     a. De centrale huisvesting van de buitendienst te realiseren op de percelen Exmorraweg 1,3, 5, 7 en  
         11, Bolsward West;  

b. In te stemmen met het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp inclusief de  
         aanvullende duurzame ambities en hiertoe de (Europese) aanbesteding te starten;  

c. Planologisch in te stemmen met de voorgestelde (her)huisvesting van de buitendienst op het gehele  
         terrein Exmorraweg, Bolsward-West;  

d. De dienstverleningsactiviteiten van de milieustraat Bolsward, voorlopig onder te brengen bij de  
         milieustraat Sneek om realisatie van de nieuwe buitendienstlocatie mogelijk te maken;  

e. Dat de besluiten onder A. tot en met D. onder voorbehoud zijn van financiële besluitvorming op 2  
         februari 2023;  

f. Het benodigde investeringskrediet en dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van de   
         vrije ruimte in de Programmabegroting 2023 op 2 februari 2023;  

g. De kosten van bodemsanering en de dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van de  
         vrije ruimte in de Programmabegroting 2023 op 2 februari 2023. 
 
2.  Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: 
    - In te stemmen met een onderzoek naar de mogelijkheden van het (tijdelijk) afstoten van taken   
      richting Omrin om zo de ruimte te creëren om het grondstoffenbeleid gedegen op te stellen en te  
      voorkomen dat er 1.500.000 euro nodig is om aanpassingen te doen aan de milieustraat in Sneek. 
 
 

 
Toelichting:  
Het voorstel ‘Huisvesting Buitendienst Bolsward’ is een onderwerp wat vanaf de herindeling in 2011 op de 
agenda staat. De raad heeft in 2017 een besluit genomen om deze verhuizing daadwerkelijk in gang te 
zetten. Nu december 2022 ligt het voorstel, dat in twee fases is uitgewerkt, voor ons. Een ambitieus plan 
gericht op de toekomst. Maar waar dit voorstel geen rekening mee houdt is de verandering van de tijd. 
Afval bestaat niet meer, wij spreken nu over grondstoffen. De manier van werken is in principe gelijk 
gebleven wanneer het gaat om afval ophalen en het gebruik van de milieustraten. Ook de inzet van Omrin 
is nog steeds op dezelfde manier ingericht als voor de herindelingen. Nieuw Sociaal wil, dat het college 
gaat onderzoeken, op welke manier het afnemen van diensten, van Omrin, kan leiden tot aanpassing van 
de planvorming voor de (tijdelijke) huisvesting van de milieustraten in SWF.  
Door (tijdelijk) meer gebruik te maken van de diensten van Omrin, waar veel kennis en expertise is 
wanneer het gaat om het vervoeren, verwerken en opslaan van afval/grondstoffen, kan de huisvesting van 
de milieustraten mogelijk anders worden ingericht en kan voorkomen worden nu in milieustraat Sneek te 
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investeren. Het onderzoek kan inzichtelijk krijgen of Omrin de grondstoffen efficiënter kan ophalen, 
opslaan en verwerken dan de gemeente zelf. Daarbij geeft het het College de tijd om een beleid te 
ontwikkelen aangaande grondstoffen, waarbij we niet onnodig geld investeren in het upgraden van een 
locatie waarvan we nog niet weten hoe deze er over een paar jaar wel/niet uit moet komen te zien. 
 
De tijd haalt ons in, ook wanneer het gaat om economie en financiën. Door nu een besluit te nemen over 
het voorstel van het college, zal dit ten koste gaan van middelen voor andere problemen waar inwoners 
van onze gemeente mee te maken hebben, zoals armoede, energie armoede, ondernemers die het zwaar 
hebben enz. Dit amendement dienen wij in, ondanks dat er nog een voorstel komt over; 
grondstoffenbeleid. Wij kunnen dit voorliggende voorstel, niet los zien van het voorstel, tweede fase. 
Wanneer wij instemmen met het voorliggende voorstel, dan wordt het heel moeilijk om in de tweede fase, 
nog aanpassingen in te brengen, die anders zijn dan het besluit in het nu voorliggende besluit.  
 

 
Dit amendement is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 
 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
 
Stemverhouding 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor     2  2 2    6 

Tegen 6 6 6 3  2   2 1 1 27 
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO) 

 
Van : VVD 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  

Agendapunt : 11.  
  
Onderwerp : Nieuwbouw Klameare Workum 
  
Datum raadsvergadering  : 22 december 2022 
  

1.  Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: 

a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum 
     op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk; 

b. de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse 
     exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús Klameare 
     een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen; 

c. de raad voor te stellen om het benodigde investeringskrediet (€ 6.175.800,-) en de jaarlijkse 
     bijdrage in het exploitatietekort (€ 198.000,- en op termijn € 150.000,-) te betrekken bij de 
     integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting, op 2 februari 2023. 
 
2.  Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: 

a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum 
     op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk; 

b. de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse 
     exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús Klameare 
     een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen; 

c. de financiële effecten van dit besluit te verwerken in de begroting en meerjarenramingen. 

 
Toelichting: 
De raad wordt met dit voorstel voorgesteld om in te stemmen met de nieuwbouw van de nieuwe Klameare. 
De financiële effecten zijn hiervan bekend en worden bij instemming met dit voorstel ook akkoord 
bevonden. 
 
Het is in onze ogen dan ook gek en niet uitlegbaar om de technische financiële vertaling hiervan los te 
koppelen en later te beslissen. Als er nu positief wordt ingestemd, is het irreëel dat er in februari negatief 
wordt besloten in het kader van de afweging van financiën. Tevens vertraagt het loskoppelen onnodig. 

 
 
Dit amendement is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
Stemverhouding 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor 6 6 6 3 2 2  2 2 2 1 31 

Tegen       2     2 
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AMENDEMENT (artikel 30 RvO) 

 
Van : NIEUW SOCIAAL (Pieter Greidanus) 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  

  
Agendapunt : 11 
  
Onderwerp : Exploitatie tekort, Nieuwbouw Klameare Workum 
  
Datum raadsvergadering  : 22 december 2022 
  

  
1.  Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel:  

a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum 
           op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk; 

b. de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse 
           exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús Klameare 
           een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen; 

c. de raad voor te stellen om het benodigde investeringskrediet (€ 6.175.800,-) en de jaarlijkse 
           bijdrage in het exploitatietekort (€ 198.000,- en op termijn € 150.000,-) te betrekken bij de 
           integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting, op 2 februari 2023. 
 
2.  Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: 

a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum 
           op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk; 

b. de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse 
           exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús Klameare 
           een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen; 

c. de raad voor te stellen om het benodigde investeringskrediet (€ 6.175.800,-) en de jaarlijkse 
           bijdrage in het exploitatietekort (€ 198.000,- en op termijn € 150.000,-) te betrekken bij de 
           integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting, op 2 februari 2023 met dien    
           verstande dat de jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort ten laste wordt gebracht van het  
           Ontwikkelfonds. 
 

 
Toelichting: 
Nieuwbouw Klameare Workum. Een uitdagend plan voor de stad Workum, de bestuurders/vrijwilligers en 
zeker ook voor de gemeente. Voor de gemeente omdat het vooral gaat om het verwachte exploitatie 
tekort. De gemeente is risicodrager van dit te verwachten tekort in de exploitatie. De gemeente heeft 
meer ontmoetingsplaatsen dan de Klameare. Door verschillende omstandigheden, Corona, energielasten en 
een andere manier van cultuurbeleving, hebben meerdere ontmoetingsplaatsen te maken met problemen 
in de exploitatie. Ontmoetingsplaatsen zijn het hart van de samenleving in de dorpen wijken en steden. De 
gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen en heeft hier beleid op gemaakt. 
Wanneer het gaat om de mogelijke tekorten in de exploitatie van ontmoetingsplaatsen, dan is de Klameare 
geen uitzondering. Nieuw Sociaal is van mening dat de exploitatietekorten van ontmoetingsplaatsen op 
een andere manier moet worden geregeld en gefinancierd. Dit is nodig om voor de lange termijn deze 
belangrijke voorziening in stand te kunnen houden. Wij willen het beleid ontmoetingsplaatsen en de 
exploitatie van de ontmoetingsplaatsen, loskoppelen van elkaar. Dit is nodig om voor iedere kern 
tenminste 1 ontmoetingsplaats te kunnen realiseren en behouden. De manier van exploiteren is afhankelijk 
van de betreffende kern en de activiteiten die hier plaats vinden. De exploitatie van een 
ontmoetingsplaats in een stad is anders dan in een dorp of wijk. Om voor de lange termijn de besturen en 
vrijwilligers zekerheid te kunnen geven over het exploiteren van hun ontmoetingsplaats, heeft men 
duidelijkheid nodig. Wij doen het voorstel; maak voor de tekorten op de exploitatie ontmoetingsplaatsen, 
een aparte voorziening. Een voorziening die onderdeel is van de bestaande ontwikkelfondsen binnen de 
gemeente. Deze ontwikkelfondsen zijn ingesteld om de bedoelde gebieden te ontwikkelen en leefbaar te 
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houden. Het in stand houden van ontmoetingsplaatsen valt naar onze mening hier ook onder. 
Door het ontschotten van het ontwikkelfonds, kan het verwachte exploitatietekort nieuwe Klameare 
hieruit worden gedekt. Op deze manier de ontwikkelfondsen inzetten om mogelijke exploitatietekorten op 
te vangen van alle andere ontmoetingsplaatsen binnen de gemeente. Het doel hiervan is, dat de 
voorwaarden, voor het oprichten en behouden van een ontmoetingsplaats voor elk dorp wijk of stad gelijk 
is, dit om precedentwerking te voorkomen. Wanneer exploitatietekorten dreigen, dan is er binnen het 
ontwikkelfonds ruimte, om exploitatietekorten( tijdelijk) op te vangen. Door het ontschotten van de 
ontwikkelfondsen, kan er maatwerk worden geleverd aan elke ontmoetingsplaats binnen de gemeente. 
Op deze manier kunnen besturen/vrijwilligers plannen maken voor de lange termijn om de plaatselijke 
ontmoetingsplaatsen te beheren en financieel gezond te maken.  
De nieuwbouw van de Klameare, als ontmoetingsplaats in Workum, als basis te maken voor dit voorstel. 
De voorwaarde is wel, dat een bestuur/vrijwilligers van de ontmoetingsplaatsen zich volledig moeten 
inzetten om de exploitatie van de ontmoetingsplaats zelf financieel gezond te krijgen. 
 

 
Dit amendement is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
  Verworpen 

 
 
 
……………………………………………… 
Griffier 

 
Stemverhouding 
 

 PvdA CDA FNP VVD GBTL D66 
NIEUW 

SOCIAAL 
VNLB GL CU FvD TOTAAL 

Voor       2     2 

Tegen 6 6 6 3 2 2  2 2 2 1 31 
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MOTIE (artikel 31 RvO) 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

  
Van  : GBTL (Carla van der Hoek) 

ChristenUnie 
  
Aan : De voorzitter van de raad 
  
Onderwerp : Woodbrookers  
  
Datum raadsvergadering : 22-12-2022 
  

  
Overwegende dat: 

• wij door de recente maar ook oudere berichtgeving omtrent Woodbrookers, van mening zijn dat 
deze vorm van gesloten residentiele jeugdzorg zo snel mogelijk moet stoppen; 

• Woodbrookers juist een plek van veiligheid en geborgenheid zou moeten zijn, maar dit helaas niet 
het geval is;  

• er weinig tot geen  bewijs is dat deze vorm van jeugdzorg heeft gezorgd voor een dusdanige 
verbetering, waardoor deze jongeren kunnen beginnen aan een goede toekomst; 

• gesloten jeugdzorg zo snel mogelijk afgebouwd moet worden en plaats moet maken voor betere 
vormen van jeugdzorg; 

• deze vorm van jeugdzorg zo snel mogelijk plaats moet maken voor veel kleinschaliger zorg met 
begeleiding die ouderlijke autoriteit heeft; 

• Woodbrookers nog steeds 24 behandelplekken heeft, waarvan er 15 bezet zijn; 

• dat er de afgelopen jaren 122 jongeren behandeld zijn in Woodbrookers, waarvan 77 uit Friesland; 

• het college al voornemens is om deze vorm van gesloten residentiele jeugdzorg (Jeugdzorg +) af te 

bouwen; 

• er inmiddels al concrete alternatieven zijn voor deze vorm van jeugdzorg zoals een kleinschalige 

jeugdvoorziening in Heerenveen en Drachten.  

 
Dictum:  
verzoekt het college  

 

− Zich tot het uiterste in te spannen samen met de jeugdzorgaanbieders en andere Friese gemeenten om 

uiterlijk 1 juli 2023 voor de alternatieve plekken te halen 

− Te zorgen dat het meldpunt van Zorgbelang Friesland, waar jongeren en ouders onafhankelijke hulp 

kunnen krijgen, actief onder de aandacht wordt gebracht bij die ouders en jongeren die daar behoefte 

aan hebben. 

− In het voorjaar van 2023 een info avond te beleggen voor de raad met o.a. SDF, 

gebiedsteammedewerkers, (kritische) deskundigen, etc. om de raad in positie te brengen om kaders te 

stellen en te controleren en aan te geven waar zij op kan sturen bij de jeugdzorg. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Deze motie is  

 Overgenomen 
 Aangenomen 
 Verworpen 

 

 
 
……………………………………………… 
Griffier 

De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

 


