BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 24 september 2018 (20.00-20.26 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 (vanaf 20.20 uur)
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, de heer R. van der Woude
D66: mevrouw R. de Jong, mevrouw O. de Vries-Chang
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. van Veen en de heer J.R. Zoetendal
Afwezig: de heer J.C.F. Broekhuizen
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1. Opening
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van Dijk (GroenLinks).
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
GBH (Van der Ven) stelt vragen over fietspaden in Heerenveen. Wethouder Van Veen beantwoordt
de vragen.
FNP (De Swart) stelt vragen over de septembercirculaire gemeentefonds 2018. Wethouder
Zoetendal beantwoordt de vragen.
4.
Besluitenlijst 16 juli 2018
De besluitenlijst van 16 juli 2018 wordt vastgesteld.
5.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
6.

Bestemmingsplan Heerenveen – Thorbeckestraat 3

De raad besluit:
1. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Heerenveen – Thorbeckestraat 3, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0074.BPNThorbeckestr3HV-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 vast te stellen.
3. 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. BPNThorbeckestr3HV -VG01.
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7.

Verklaring van geen bedenkingen De Stripe 29 Akkrum

De raad besluit:
1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vervangen /vergroten en verplaatsen
van een tuinhuis en het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding op de nieuwe erfgrens op het
perceel De Stripe 29 in Akkrum.
2. Deze Verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen
zienswijzen op de ontwerpverklaring zijn ingediend.

8.
Energietransitie: Verduurzaming eigen wagenpark
De heer Tromp (VVD) vraagt of het bekend is dat lokale ondernemers graag met dit onderwerp aan
de slag willen.
De heer Breeuwsma (CDA) roept het college op om het initiatief van blauwe diesel te verbreden en
om een lobby te starten om de accijnzen op blauwe diesel te verlagen.
Wethouder Zoetendal reageert op de gestelde vragen. Het college wil in de aanbesteding ruimte
geven aan de markt om alternatieven aan te bieden. Tevens zal het college de contacten bij VNG
VFG benutten om de hoogte van de accijnzen op de agenda te krijgen.
De raad besluit:
1.
2.
3.
4.
5.

Een structureel budget beschikbaar te stellen van € 15.000 voor de meerprijs van blauwe diesel;
Een structureel budget van € 1.400 beschikbaar stellen voor het onderhoud van de installatie;
De middelen voor 2019 en verder op te nemen in de begroting 2019
Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 57.500
De kapitaallasten, ad. € 5.300, op te nemen in de begroting 2019.

9.

GR SW Fryslân – Eerste begrotingswijze 2018

De raad besluit:
1. De zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 zoals verwoord in de brief vast te stellen
2. De zienswijze aan de secretaris van de GR SW Fryslân te versturen.
3. De subsidie met € 286.005 te verhogen tot € 9.186.005 en de dekking op te nemen in het
eerstvolgende Verzamelbesluit Financiële mutaties van 2018.

10.

Benoeming twee leden van de Raad van Toezicht Stichting Ambion

De raad besluit:
1. Te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion de heer J. Cooijmans voor
een 1e termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2018;
2. Te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion de heer P Nieuwstraten
voor een 1e termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2018.

11.

Jaarrekening 2017 Stichting Primair Onderwijs De Basis

De raad besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2017;
2. Het verscherpt toezicht met onmiddellijke ingang op te heffen.
12.
De
1.
2.
3.

Verhoging opleidingsbudget

raad besluit:
Het budget voor opleidingen van personeel in 2018 te verhogen tot 2 % van de loonsom;
De financiële consequentie, ad. € 118.000 op te nemen in het volgende verzamelbesluit;
Het budget opleidingen jaarlijks mee te laten bewegen met de loonsom op een percentage van
2%. De hiervoor benodigde verhoging van het budget in 2019 en verder, mee te nemen in de
integrale afweging bij de vaststelling van de begroting 2019.
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13.

Controleprotocol Jaarrekening 2018

De raad besluit:
Het controleprotocol 2018 vast te stellen.
14.
Benoeming raadslid J. van der Veen in de commissie ROM
De vergadering wordt geschorst voor een schriftelijke stemming.
De heer Jaap van der Veen wordt benoemd in de commissie ROM met 30 stemmen voor en 1 stem
blanco.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de raadsvergadering om 20.26 uur.
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