BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 26 november 2018 (20.00-22.37 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, 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, de heer J.C.F. Broekhuizen, de heer J. van Veen, de heer J.R.
Zoetendal
Afwezig: geen
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
Er zijn twee mondelinge vragen.
Er zijn drie amendementen en drie moties bij het agendapunt 6. Invoering Diftar+.
Er zijn twee amendementen bij het agendapunt 10. Startnotitie Biodiversiteit.
Er wordt één motie vreemd aan de orde van de dag behandeld: bij agendapunt 12 ‘online
communicatie gemeente Heerenveen’.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Mevrouw Kuipers (VVD) stelt vragen over geweld tegen vrouwen. Wethouder Zoetendal geeft
antwoord op deze vragen. Wethouder Zoetendal zegt toe om na te gaan of initiatieven zoals Orange
te World geïncorporeerd kunnen worden in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De raad wordt ook betrokken bij het nieuwe
uitvoeringsprogramma. Mevrouw De Heij (CU) vult aan het op prijs te stellen als dit ook
meegenomen wordt in het prostitutiebeleid.
De heer Tromp (VVD) stelt vragen over sportterreinen en de parkeerproblematiek. Wethouder
Zoetendal geeft antwoord op deze vragen.
4.
Besluitenlijsten 15 oktober 2018 en 8 november 2018
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
5a.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
5b.
Voortgang raadsakkoord
De heer Van der Woude licht recente ontwikkelingen rondom de G1000 en het Energietransitieproces
toe en geeft aan dat er voor het kerstreces nog een nieuwsbrief vanuit de begeleidingscommissie
volgt.
6.

Invoering Diftar+

Schorsing van 21.38 uur tot 21.49 uur.
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Dictum amendement Diftar+ (FNP, SP)
om Punt 1 fan it ûtstel fan it kolleezje foar de ynfiering Diftar + oan te passen/ te feroargjen yn de
folgjende tekst:
1a
Van 1-1- 2019 tot 31-12-2019 als proef het afvalinzamelsysteem uit te breiden met
toepassing van een gewicht/frequentie systematiek voor de Sortbibak (diftar+),
uitgezonderd de hoogbouw en zandpadroutes in het buitengebied.
1b
In deze periode de inwoners duidelijk informeren over het verschil in kosten en de
voor en nadelen bij het toepassen van het ledigen per keer of per gewicht.
1c
In deze periode op de afrekening zowel de kosten voor het ledigen per keer en het
ledigen per kilo in beeld brengen zoals die zijn vastgelegd in de verordening
afvalstofheffing 2019.
1d
In deze periode, van 1-1-2019- 31-12-2019 het thans geldende tarief van € 6,50
voor het ledigen per keer te hanteren.
1e
Na een evaluatie van de proef in het eerste kwartaal van 2020 een definitief besluit
te nemen over de toepassing van een gewicht/frequentie systematiek voor de
Sortibak.
Stemming:
Voor: FNP, SP
Tegen: PvdA, GL, GBH, CU, HL, D66, CDA, VVD
Het amendement is verworpen.
Dictum amendement Invoering Diftar+ (GBH, GL, HL)
Besluit:
1. Het afvalinzamelsysteem per 1-1-2019 te wijzigen door toepassing van een
gewicht/frequentie systematiek voor de Sortbibak (diftar+), uitgezonderd de hoogbouw en
zandpadroutes in het buitengebied;
2. Voor gft-afval en herbruikbare grondstoffen op de Milieustraat, geen tarief meer te heffen;
3. Een compensatieregeling toe te passen voor incontinentie/medisch afval;
4. Tot 1 juli 2019 de Verordening Afvalstoffen 2018 met bijhorende tarieventabel 2018 te
hanteren;
5. Dat voor 1 juni 2019 een voorstel tot heroverweging van de tariefstelling afvalstoffenheffing
na 1 juli 2019 aan de raad wordt voorgelegd.
Stemming:
Voor: GL, GBH, HL
Tegen: PvdA, CU, SP, FNP, D66, CDA, VVD
Het amendement is verworpen.
Dictum amendement Evaluatie gedurende het jaar inclusief terugkoppeling (D66)
Een extra besluit toe te voegen:

De effecten van Diftar+, inclusief haar aannames, te evalueren en te communiceren aan
haar inwoners en terug te koppelen in de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
Stemming:
Voor: PvdA, CU, HL, D66, CDA, VVD, GL
Tegen: GBH, SP, FNP
Het amendement is aangenomen.
Stemverklaringen van de FNP en SP over het raadsbesluit.
De raad stelt het geamendeerde besluit vast:
1. Het afvalinzamelsysteem per 1-1-2019 te wijzigen door toepassing van een gewicht/frequentie
systematiek voor de Sortbibak (diftar+), uitgezonderd de hoogbouw en zandpadroutes in het
buitengebied;
2. Voor gft-afval en herbruikbare grondstoffen op de Milieustraat, geen tarief meer te heffen;
3. Een compensatieregeling toe te passen voor incontinentie/medisch afval;
4. Het variabel tarief voor de Sortibak als volgt vast te stellen: aanbiedtarief € 1,00 en een
gewichtstarief van € 0,25;
5. De Verordening Afvalstoffenheffing 2019 vast te stellen.
6. De effecten van Diftar+, inclusief haar aannames, te evalueren en te communiceren aan haar
inwoners en terug te koppelen in de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
Dictum motie invoering Diftar+ (CDA e.a.)
Verzoekt het college/ draagt het college op:

Bij de invoering van Diftar+, naast de extra inzet van een BOA, ook actief in te zetten op de
afvalcoach die inwoners bij vragen van informatie en adviezen kan voorzien.
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Hierbij aan te sluiten bij of gebruik te maken van de service SYP, het informatie en
servicepunt van OMRIN, waar ook nu reeds afvalcoaches actief zijn.
Naast de inzet van afvalcoaches, ook op afroep voor de vergaderingen van plaatselijke
belangen en wijkraden beschikbaar te zijn voor het delen van informatie en het geven van
adviezen.

De motie is unaniem aangenomen.
Dictum motie Afval scholen (VVD e.a.)
Verzoekt het college:
Te onderzoeken of aan basisscholen en middelbare scholen ook compostbakken, groene containers,
andere voorzieningen en lespakketten kunnen worden aangeboden (eventueel in samenwerking met
Omrin) om de bewustwording t.a.v. afvalscheiding en duurzaamheid bij kinderen te bevorderen.
De motie is unaniem aangenomen.
Dictum motie Wasbare luiers (GL e.a.)
Verzoekt het college/ draagt het college op:

Om naar het voorbeeld van Hengelo een ‘Diaper Challenge’ op te zetten met 50 deelnemers;

De uitkomsten actief te communiceren via ‘social media’ en andere kanalen;

De tevredenheid over wasbare luiers en het effect op het restafval in kaart te brengen;

Aansluitend met een voorstel richting de raad te komen over het vervolg van de ‘diaper
challenge’, bijvoorbeeld door het aanbieden van proefpakketten van wasbare luiers aan
(aanstaande) jonge gezinnen.
Stemming:
Voor: PvdA, GL, GBH, CU, SP, FNP, D66, CDA
Tegen: VVD, HL
De motie is aangenomen.
7.

Voorrang huisvesting statushouders

De raad besluit:
Statushouders per 1 januari 2019 urgent te verklaren en daartoe een addendum aan de
gemeentelijke Woonvisie toe te voegen.
8.

Onttrekken aan de openbaarheid noordelijk weggedeelte It Dok

De raad besluit:
1. Het onttrekkingsbesluit niet aan te passen op basis van de ingediende zienswijze;
2. Het noordelijk weggedeelte van It Dok te Heerenveen aan het openbaar verkeer te
onttrekken;
3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
9.

Verklaring van geen bedenkingen Bospad 8 Bontebok

De raad besluit:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een woning
op het perceel Bospad 8 in Bontebok;
2. Deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er
geen zienswijzen op de ontwerpverklaring zijn ingediend.
10.

Startnotitie Biodiversiteit

Schorsing van 22.16 uur tot 22.18 uur.
Dictum amendement Vierde spoor, Startnotitie Biodiversiteit (FNP e.a.)
Een vierde spoor aan de startnotitie Biodiversiteit toe te voegen:
4 – Samenwerken met de agrarische sector > bevorderen duurzame en grondgebonden landbouw,
stimuleren biodiversiteit op en rond agrarisch gebied, ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen,
binnen de bestaande landschappelijke structuren.
Het amendement is unaniem aangenomen.
Dictum amendement Startnotitie Biodiversiteit – Insectennetwerk (GL, FNP)
Besluit:
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De motie insectennetwerk, aangenomen op 18 december 2017, op te nemen in de randvoorwaarden
en de laatste zin van de derde alinea onder het kopje randvoorwaarden (p.5) te schrappen:
‘het college heeft toegezegd dat zodra de provincie het actieplan presenteert en vraagt het actieplan
te ondertekenen wij zullen kijken in hoeverre we daarbij aan kunnen sluiten.’
Stemming:
Voor: GL, PvdA, GBH, HL, SP, FNP, D66, CDA, CU
Tegen: VVD
Het amendement is aangenomen.
De raad stelt het geamendeerde besluit vast:
De startnotitie Biodiversiteit inclusief voorgestelde proces en aanpak vast te stellen met
inachtneming van de volgende wijzigingen:
1. Een vierde spoor aan de startnotitie Biodiversiteit toe te voegen:
4 – Samenwerken met de agrarische sector > bevorderen duurzame en grondgebonden
landbouw, stimuleren biodiversiteit op en rond agrarisch gebied, ruimte geven aan nieuwe
ontwikkelingen, binnen de bestaande landschappelijke structuren.
2. De motie insectennetwerk, aangenomen op 18 december 2017, op te nemen in de
randvoorwaarden en de laatste zin van de derde alinea onder het kopje randvoorwaarden
(p.5) te schrappen:
‘het college heeft toegezegd dat zodra de provincie het actieplan presenteert en vraagt het
actieplan te ondertekenen wij zullen kijken in hoeverre we daarbij aan kunnen sluiten.’
11.

Wijziging themastructuur jaarrekening 2018

De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde administratieve wijziging door het toepassen van de
themastructuur uit het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022;
2. Vaststellen van de bijgaande begrotingswijziging.
12.
Motie vreemd aan de orde van de dag: Online communicatie gemeente Heerenveen
(VVD e.a.)
De heer Van der Zwan draagt het voorzitterschap van de vergadering voor dit agendapunt over aan
de heer Van der Woude.
Schorsing van 22.31 tot 22.34 uur.
Burgemeester Van der Zwan zegt toe dat het college in het eerste kwartaal van 2019 de raad in een
notitie informeert over op wat er al gedaan wordt in de organisatie en de ervaringen met betrekking
tot online communicatie. Hier kan in de commissie het gesprek over gevoerd worden.
Verzoekt het college:
Het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan zodanig aan te passen dat ook aan de ‘online’
behoefte om juiste informatie, waaronder de beantwoording van vragen aan de gemeente (webcare)
voldaan kan worden en op die manier onze inwoners en ondernemers online en real-time inhoudelijk
juist en volledig geïnformeerd zijn.
De motie is ingetrokken.
13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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