BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 12 februari 2018 (20.00-21.15 uur)
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Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw W.J.M.A. Jansen
Aanwezig:
PvdA: de heer J. Meijer, de heer W. Mulder, de heer R.T. Offringa, de heer A. Ouahim, de heer
Roosenburg, de heer W.M. Stalenburg (vanaf agendapunt 2b), mevrouw E. van der Ven-de
Vos
CDA: de heer J. Abma, de heer B. Hoekstra, mevrouw A.F. Reitsma, mevrouw H.T. Rinkes
VVD: mevrouw Z. van Brussel-Wiebenga, de heer J. van Veen, de heer T.A. Waterlander,
de heer F.P. de Wit
GBH: de heer E.J. Bokhorst, de heer M.A. van der Ven
D66: de heer J.F.M. Koekkoek, de heer P.T.W. van der Mark, de heer P. Ramautarsing
FNP: de heer A. Eijer, de heer P. Hooijsma, mevrouw M. Terpstra
GL:
mevrouw G. Rozema
HL:
de heer T.J.G. Tuithof, de heer A.B.J. Hartsuiker (vanaf agendapunt 2b)
READ: de heer Van der Woude
Afwezig: mevrouw C. de Heij-Nap (CU), de heer A.R. Leijendekker (CU)
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Verder aanwezig: van het college de wethouders mevrouw Van der Laan en de heren Broekhuizen,
Siebenga en Zoetendal
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1. Opening
De heer Van der Ven (GB Heerenveen) staat in een korte speech stil bij het overlijden van raadslid
Ben Brouwer van GB Heerenveen en van Jan Hemminga, voorzitter van GB Heerenveen.
Eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer Meijer (PvdA).
2. Vaststelling van de agenda
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD over ‘dubbellaags ZOAB’, deze zal als
laatste agendapunt worden behandeld.
Op een voorstel van D66 wordt agendapunt 6 afgevoerd van de agenda. Er komen nog antwoorden
op vragen en het onderwerp zal opnieuw worden besproken in de raadscommissie ROM.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
2a. Uitslag bevindingen commissie geloofsbrieven J. Stalenburg en A. Hartsuiker
Akkoord.
2b. Beëdiging Jaap Stalenburg (PvdA) en Age Hartsuiker (HL)
De heren Stalenburg en Hartsuiker worden beëdigd en nemen hun plaats in in de raad.
2c. Benoeming en beëdiging lid rekenkamercommissie Heerenveen
De heer R. Afman wordt benoemd.
3. Mondelinge vragen
CDA (Abma) stelt vragen over de communicatie met Vermilion. Wethouder Siebenga beantwoordt
de vragen.
FNP (Eijer) stelt fragen oer de wykplysje yn Skoatterwâld. Burgemeester Van der Zwan
beantwoordt de vragen.
GL (Rozema) stelt vragen over het Kinderpardon en over uitzettingen naar ‘veilig’ Afghanistan.
Burgemeester Van der Zwan beantwoordt beide vragen.
PvdA (Stalenburg) stelt vragen over Tour de France (naar Fryslân/Heerenveen). Wethouder
Zoetendal beantwoordt de vragen.
4.
Besluitenlijst 18 december 2017
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
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5.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
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6.
Verklaring van geen bedenkingen De Stripe 29 Akkrum
Dit punt gaat nogmaals naar raadscommissie ROM.
7.
Onderhoud aan halfverharde (kleischelpen) fietspaden in het buitengebied
Over het onderhoud van de fietspaden zijn geen vragen of opmerkingen, wel over het gebruikte
materiaal (BGS-MIX staalslakken). Wethouder Broekhuizen gaat hier op in.
GroenLinks legt een stemverklaring af.
De raad besluit:
1. Het reguliere onderhoud aan halfverharde fietspaden in het buitengebied op te nemen in de
reguliere onderhoudsplanning.
2. Eenmalig een inhaalslag te maken op het achterstallig onderhoud aan halfverharde fietspaden in
het buitengebied.
3. De vrijval van € 70.000, binnen het beschikbare budget (€ 200.000) voor onderhoud aan
halfverharde voet- en fietspaden in woongebieden, te benutten voor het op orde brengen van de
(halfverharde) fietspaden in het buitengebied.
8.
Kaderbrief 2019-2022 Veiligheidsregio Fryslân
De raad besluit:
1. De zienswijze over de kaderbrief 2019-2022 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord in de
brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.
9.
Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2018
De raad besluit:
Om de in de brief van het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem d.d. 1 november 2017 genoemde
personen te ontslaan, respectievelijk te herbenoemen, dan wel te benoemen als lid van de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
10.

Dubbel ZOAB – motie vreemd aan de orde van de dag (VVD)
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: VVD
Aan
: De voorzitter van de raad
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Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: motie vreemd aan de orde van de dag
: Dubbel ZOAB A32
: 12 februari 2018

Overwegende dat:
 De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van
Heerenveen door aanpassingen van de A32.
 Er veel klachten zijn over geluidsoverlast in het dorp Oudeschoot en de wijken Skoatterwâld, Oranjewoud
Noord, Heerenveen Midden en Heerenveen Noord.
 Uit informatie blijkt dat er mogelijkheden zijn om met dubbellaags Zeer Open Asfalt beton (ZOAB) de
geluidsoverlast significant te verminderen.
Spreekt uit dat:
Het wenselijk is werk met werk te combineren en met de verbetering van de A32 (duurzaam) dubbellaags ZOAB
aan te leggen ter vermindering van de geluidsoverlast.
Draagt het college op:
In overleg te gaan met de provincie Fryslân en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek te
investeren in (duurzaam) dubbellaags ZOAB.
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Ingediend door: VVD PvdA CDA GB Heerenveen FNP GL READ
Deze motie is:
raadsbreed aangenomen
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2018.
de griffier,
de voorzitter,
mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan
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