BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 18 juni 2018 (20.00-22.00 uur)
Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw M.A.J. Yska
Aanwezig:
PvdA: mevrouw J. Baron, mevrouw W. Ottens, de heer A. Ouahim, mevrouw S. Sijtsma,
mevrouw E. van der Ven-de Vos, de heer G.J. van der Wal,
VVD: mevrouw M.D. Kuipers-Jansma, de heer R. Tromp, de heer G. Walsweer,
de heer T.A. Waterlander, mevrouw I. Zwanenburg
CDA: de heer J. Abma, de heer K. Breeuwsma, de heer B. Hoekstra, mevrouw A.F. Reitsma,
mevrouw H.T. Rinkes
FNP: de heer A. Eijer, mevrouw A. de Jong-Kleefstra, de heer E. de Swart
GL:
mevrouw G. van Dijk-Nijboer, de heer R. van der Honing, mevrouw G. Rozema
GBH: mevrouw E. Bijlsma, de heer M.A. van der Ven
D66: mevrouw R. de Jong, de heer P.T.W. van der Mark
SP:
mevrouw D. van Ruth, de heer J. van der Veen
CU:
mevrouw C. de Heij-Nap
HL:
de heer A.B.J. Hartsuiker
Verder aanwezig: van het college wethouders: de heer J.C.F. Broekhuizen, de heer J. van Veen
en de heer J.R. Zoetendal
Afwezig: de heer R. van der Woude (GBH)
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1. Opening
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Sijtsma (PvdA).
2. Vaststelling van de agenda
Er is een amendement ingediend bij punt 12 over Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 GR SW
Fryslân.
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag van de VDD over kamerverhuurbeleid die bij punt
18 wordt behandeld.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
GL (Rozema) stelt vragen over kunstgrasvelden. Wethouder Zoetendal beantwoordt de vragen.
HL (Hartsuiker) stelt vragen over de eikenprocessierups. Wethouder Broekhuizen beantwoordt de
vragen.
FNP (Eijer) stelt vragen over útfiering fan de wurksumheden oan de Meijerwei. Wethouder
Broekhuizen beantwoordt de vragen.
Mevrouw Sijtsma neemt voor de volgende mondelinge vraag het voorzitterschap over van de heer
Van der Zwan.
SP (Van der Veen) stelt vragen over een artikel in de LC over Van der Valk. Burgemeester Van der
Zwan beantwoordt de vragen.
4a.
Besluitenlijst 28 mei 2018
4b.
Besluitenlijst 4 juni 2018
De besluitenlijsten van 28 mei en 4 juni 2018 worden vastgesteld.
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5.
Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van mevrouw De Heij (CU) en met akkoord van de raad worden de ingekomen stukken
met de nummers 5 ‘brief Longfonds’ en 7 ‘Problemen met houtrook in uw gemeente’ ter afhandeling
in handen van de commissie Samenlevingszaken gesteld.
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
6.
Themarekening 2017
De raad besluit:
De themarekening 2017 vast te stellen, waarin de bestemming van het rekeningresultaat is
verwerkt.
7.
Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-2
De raad besluit:
1. Het Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-2 met bijbehorende begrotingswijziging vast te
stellen;
2. het positieve resultaat ad. € 454.217 ten gunste te brengen van het product onvoorziene
uitgaven in het thema Financiën en Bedrijfsvoering van de begroting 2018.
8.
(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen naast Oudeschouw 6 Akkrum
De raad besluit:
1. Een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een woning en het
gebruik van het perceel naast Oudeschouw 6 Akkrum voor woondoeleinden;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen
zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.
9.
Bestemmingsplan Heerenveen - It Fean Plantsoen
In antwoord op een vraag van mevrouw Sijtsma (PvdA) of er in Heerenveen projecten onderhanden
zijn voor senioren met een kleine portemonnee zegt wethouder Van Veen toe dat zij die informatie
schriftelijk van hem ontvangt.
De raad besluit:
1. de te laat ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
3. geen grondexploitatieplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Heerenveen - It Fean Plantsoen, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0074.ItFeanPlantsoen-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het
Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm, aangepast ten opzichte
van het ontwerp-bestemmingsplan, vast te stellen, met verwerking van de volgende aanpassingen:
a. verbeelding (plankaart):
- aan de bestemming Wonen – Woongebouw toe te voegen een vlak met de aanduiding
“bijgebouwen”;
- het maximum aantal wooneenheden in de bestemmingsvlak Wonen – Woongebouw te verhogen
van 22 naar 23;
- het bestemmingsvlak Wonen en de daarop aangegeven functieaanduiding ‘zorginstelling” te
vergroten;
- het maximum aantal wooneenheden in de bestemmingsvlak Wonen te verhogen van 12 naar 20
- het bestemmingsvlak Wonen - Wooncentrum te verkleinen;
- het bestemmingsvlak Water te laten vervallen en hieraan de bestemming Groen te geven;
een en ander zoals met rood aangegeven op de hieronder weergeven afbeelding;
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b. Regels:
- de bestemming Water te laten vervallen;
- aan de bouwregels van de bestemming Wonen – Woongebouw toe te voegen:
“9.2.2. Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken worden binnen het bouwvlak of binnen de aanduiding 'bijgebouwen'
gebouwd;
b. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m.”
en lid 9.2.2 te vernummeren naar 9.2.3.;
5. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Grootschalige Basiskaart
Nederland (GBKN), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o_
NL.IMRO.0074.ItFeanPlantsoen-VG01.
10. Bestemmingsplan Heerenveen - Oranjewoud Wonen
Wethouder Van der Veen reageert op vragen van de Van der Veen (SP).
De raad besluit:
1. De antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
2. Geen grondexploitatieplan vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan Heerenveen – Oranjewoud Wonen, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0074.OranjewoudWonen-VG01, dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het
Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm, aangepast ten opzichte
van het ontwerp-bestemmingsplan, vast te stellen met inachtneming van de volgende
aanpassingen:
a. verbeelding (plankaart):
- binnen de bestemming Wonen – Woongebouw twee bouwvlakken te verschuiven, zoals
aangegeven op de hieronder weergeven afbeeldingen, waarbij de bouwvlakken zoals opgenomen in
het ontwerp-bestemmingsplan in rood zijn weergegeven en de bij vaststelling vast te leggen
bouwvlakken in zwart;
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b. Regels:
- In de bestemming Wonen – Woongebouw (artikel 6) aan lid 6.1.f. toe te voegen: “met dien
verstande dat de afstand van parkeervoorzieningen tot het woongebouw Marktweg 79 ten minste
30,00 m bedraagt “;
4. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Grootschalige Basiskaart
Nederland (GBKN), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_
NL.IMRO.0074.OranjewoudWonen-VG01.
SP en FNP stemmen tegen dit voorstel.
11. Beleidsaddendum en Verordening o.g.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
De raad besluit:
1. Het Wmo-beleidsaddendum (maatwerkvoorzieningen ondersteuning) vast te stellen;
2. De Wmo-verordening 2017 als volgt te herzien en vast te stellen:
Artikel 1b. Vormen van maatwerkvoorzieningen
a. Ondersteuning gestructureerd huishouden 4 uur of meer per week of regieverlies;
b. Kortdurende schoonmaakondersteuning;
c. Thuisondersteuning basis (waaronder en voor zover van toepassing persoonlijke verzorging);
d. Thuisondersteuning intensief;
e. Dagondersteuning basis, in- of exclusief vervoersvergoeding;
f. Dagondersteuning intensief, in- of exclusief vervoersvergoeding;
g. Dagondersteuning langdurig, in- of exclusief vervoersvergoeding;
h. Kortdurende verblijfsondersteuning, in- of exclusief dagondersteuning;
i. Hulpmiddelen;
j. Vervoersvoorzieningen
k. Woningaanpassingen;
l. Beschermd wonen, waar onder ThuisPlus;
m. Opvang.
Artikel 1c. Bepalingen beschermd wonen en opvang
1. De bepalingen, zoals die in overleg met en door de centrumgemeente Leeuwarden zijn
vastgesteld en in de uitwerking van de actuele Wmo Verordening Leeuwarden, de beleidsregels
Leeuwarden en het financieel besluit Leeuwarden zijn opgenomen, zijn van toepassing op de
beoordelingen van meldingen beschermd wonen en opvang in de gemeente Heerenveen.
1. Het Wmo-beleidsaddendum (maatwerkvoorzieningen ondersteuning) vast te stellen;
2. De Wmo-verordening 2017 als volgt te herzien en vast te stellen:
Artikel 1b. Vormen van maatwerkvoorzieningen
a. Ondersteuning gestructureerd huishouden 4 uur of meer per week of regieverlies;
b. Kortdurende schoonmaakondersteuning;
c. Thuisondersteuning basis (waaronder en voor zover van toepassing persoonlijke verzorging);
d. Thuisondersteuning intensief;
e. Dagondersteuning basis, in- of exclusief vervoersvergoeding;
f. Dagondersteuning intensief, in- of exclusief vervoersvergoeding;
g. Dagondersteuning langdurig, in- of exclusief vervoersvergoeding;
h. Kortdurende verblijfsondersteuning, in- of exclusief dagondersteuning;
i. Hulpmiddelen;
j. Vervoersvoorzieningen
k. Woningaanpassingen;
l. Beschermd wonen, waar onder ThuisPlus;
m. Opvang.
Artikel 1c. Bepalingen beschermd wonen en opvang
1. De bepalingen, zoals die in overleg met en door de centrumgemeente Leeuwarden zijn
vastgesteld en in de uitwerking van de actuele Wmo Verordening Leeuwarden, de beleidsregels
Leeuwarden en het financieel besluit Leeuwarden zijn opgenomen, zijn van toepassing op de
beoordelingen van meldingen beschermd wonen en opvang in de gemeente Heerenveen.
Artikel II
Onderdeel A, artikel 1b, treedt in werking op 1 januari 2019.
Onderdeel B, artikel 1c, treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
3. De huidige Wmo-cliënten ondersteuning vanaf 1 januari 2019 via een administratieve
omzetting onder te brengen in de nieuwe maatwerkvoorzieningen.
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12. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 GR SW Fryslân

Dit amendement is aangenomen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, GBH, HL, SP, FNP, GL 17 voor
Fractie(s) tegen: VVD, CDA, D66, CU
De raad besluit:
1. De zienswijze inclusief het amendement ten aanzien van de Jaarrekening 2017 en de Begroting
2019 van de GR SW Fryslân zoals verwoord in de brief vast te stellen.
2. De zienswijze aan de secretaris van de GR SW Fryslân te versturen.
3. Dat het tekort ad € 399.000 onontkoombaar en onuitstelbaar is en zal worden verwerkt in de
conceptbegroting voor 2019 en in de conceptmeerjarenramingen 2020 tot en met 2022.
13. Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Hûs en Hiem
De raad besluit:
1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Hûs en Hiem zoals
verwoord in de brief aan Hûs en Hiem vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem te versturen.
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14. Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Recreatieschap Marrekrite

De raad besluit:
1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Recreatieschap
Marrekrite zoals verwoord in de brief aan de Marrekrite vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite te versturen.
15. Bevindingen commissie geloofsbrieven
De raad neemt afscheid van Pieter van der Mark, fractievoorzitter van D66.
Mevrouw E. van der Ven-de Vos, voorzitter van de commissie Geloofsbrieven verklaart dat er geen
op- of aanmerkingen zijn op de geloofsbrieven van het beoogde raadslid mevrouw Y.J. de Vries.
16. Installatie Ojanne de Vries, D66
Alvorens haar functie te kunnen uitoefenen, legt het raadslid in de vergadering, in handen van de
voorzitter, de volgende verklaring af (op grond van artikel 14 van de Gemeentewet):
De raadsvoorzitter leest voor:
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten
als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.”
Mevrouw de Vries antwoordt: “Dat verklaar en beloof ik.”
Voorzitter feliciteert mevrouw De Vries met haar benoeming.
17. Benoeming Ojanne de Vries in de raadscommissies AZ en ROM en de Auditcommissie
Een commissie van stemopneming wordt benoemd:
Voorzitter: Mevrouw Sijtsma (PvdA)
Leden: De heer De Swart (FNP) en mevrouw Kuipers (VVD)
De vergadering wordt geschorst voor een schriftelijke stemming.
Mevrouw Sijtsma deelt de uitslag van de stemronde mee.
Er zijn 30 raadsleden aanwezig en 30 stemmen uitgebracht. Mevrouw De Vries (D66) wordt
benoemd in de commissie AZ met 30 stemmen voor, in de commissie ROM met 30 stemmen voor en
in de Auditcommissie met 30 stemmen voor.
Voorzitter feliciteert mevrouw De Vries met de benoemingen.
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18. Motie vreemd aan de orde van de dag: Kamerverhuurbeleid

De heer Walsweer (VVD) licht de motie toe.
Diverse fracties maken opmerkingen en stellen vragen.
Wethouder Van Veen reageert namens het college.
Voorzitter doet namens het college de toezegging aan de raad dat:
zij de raad informeert over wat er op dit moment geregeld is met betrekking tot handhaving
en dat er een inventarisatie komt van de punten die op de korte termijn aangepakt moeten
worden.
zij het beleid met betrekking tot kamerverhuur eind 2018 of uiterlijk in het eerste kwartaal
van 2019 aan de raad aanbiedt.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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19.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juli 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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