BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raadscommissie
Samenlevingszaken op donderdag 10 januari 2019 (21:00-21:30 uur)
Aanwezig:
Voorzitter de heer Abma
PvdA: mevrouw Van der Ven, de heer Ouahim,
VVD: mevrouw Kuipers,
CDA: de heer Blacquière, de heer Hoekstra,
FNP:
mevrouw Buikhuizen, mevrouw De Jong,
GL:
mevrouw Van Dijk, de heer Klinker,
GBH: mevrouw Bijlsma, mevrouw Jakovljević,
D66: mevrouw De Jong, de heer Sotthewes,
CU:
mevrouw De Heij,
SP:
mevrouw Van Ruth,
HL:
de heer Hartsuiker, mevrouw Van der Schaar.
Verder aanwezig: wethouders de heer Broekhuizen en de heer Zoetendal
namens Bornego college Bauke Kuperus
namens OSG de Sevenwolden Peter de Jong
Commissiegriffier: mevrouw Elzinga
Afwezig: VVD, mevrouw Zwanenburg
1.

Opening
Voorzitter de heer Abma opent de vergaderingen en heet de nieuwe adjunct-griffier a.i. Jeltje
Elzinga van harte welkom.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a.

Besluitenlijst van het openbare gedeelte van de vergadering van 10 december 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst van het besloten gedeelte van de vergadering van 10 december 2018
De besluitenlijst wordt vastgesteld en de beslotenheid opgeheven.

3b.

Toezeggingen / LTA
Mevrouw Van der Ven (PvdA) vraagt naar de ontwikkelingen van BoekStart.
Wethouder Zoetendal licht toe dat deze taalontwikkeling voor kinderen van nul tot vier jarigen
subsidie ontvangt uit Cultuur, dit wordt nu breder gemaakt met het onderwijsveld.
Wethouder Zoetendal zegt toe dat de raad een brief ontvangt met toelichting op genoemde
ontwikkelingen.

4.

Mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen Wethouder Broekhuizen
Caparis NV: Op 1 februari a.s. is er een bestuursbijeenkomst gepland.
Commissaris P. de Kroon heeft afscheid genomen en de heer B. Middel is benoemd als RvC-lid.
Met deze benoeming is de Raad van Commissarissen van Caparis weer voltallig.
Wethouder Broekhuizen neemt de raadsleden hierover mee in een toelichtende brief.

5.

Rondvraag
Museum Belvédère: Mevrouw Van Dijk (GL) vraagt naar de motie aangenomen in Provinciale
Staten 19-12-2018. Het betreft oproep om gezamenlijk met gemeente Heerenveen en
museum problemen met betrekking tot financiën en/of groot onderhoud inzichtelijk te maken
en op te lossen. Zij vraagt of gemeente Heerenveen een plan van aanpak heeft om het
museum uit de problemen te houden.
Wethouder Broekhuizen geeft aan dat er geen contact is opgenomen met het college. Wel ligt
er een afspraak om met het museum aan tafel te gaan. Hij licht toe dat voor de tekorten de
gemeenteraad Heerenveen structureel € 50.000,- heeft verstrekt. De Provincie heeft nog geen
structurele bijdrage aangeboden.
De wethouder houdt de raad op de hoogte.
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Soarch Thús – Mevrouw Van der Ven (PvdA) vraagt het beleidsstuk Soarch Thús voor de
commissie SAZA te agenderen.
Subsidie jongeren – Mevrouw Van der Ven (PvdA) vraagt naar de subsidie voor kwetsbare
jongeren, de beschikbare subsidies moeten aan het eind jaar zijn uitgegeven.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat extra geld effectief wordt ingezet en gaat een plan maken.
Participantenvereniging De Spil – Mevrouw De Heij (CU) geeft aan dat deze vereniging
aangeeft dat er steeds minder ruimte is om activiteiten te houden.
Wethouder Zoetendal licht toe dat er overleg is geweest met de participanten en scholen.
Scholen kampen met te weinig ruimte en nemen een deel van de ruimte van De Spil in. Eind
januari a.s. is er opnieuw overleg en wordt de prognose leerlingenaantallen besproken.
Komend voorjaar moet dit vorm krijgen.
Subsidie jongeren – Mevrouw De Heij (CU) vraagt of de gemeente al nagedacht heeft over
inzet van de subsidie die beschikbaar komt voor maatschappelijke diensttijd.
Wethouder Zoetendal licht toe dat hij hierover overleg heeft gehad met staatssecretaris
Blokhuis. Gemeenten kunnen op de subsidie geen beroep doen, maar Caleidoscoop is
gevraagd welke vorm hier in onze gemeente aan kan worden gegeven. Er is inmiddels een
tranche aangevraagd met onderwijs en andere organisatie om middelen naar onze gemeente
te krijgen.
Wethouder zegt toe de einddatum voor aanvraag subsidie, 13 februari a.s., door te geven aan
Caleidoscoop.
6.

Eindrapportage verkenning toekomstperspectief voortgezet onderwijs
Aanleiding:
Bij de begroting 2018 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een
Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP). Eerder werd voor het basisonderwijs
de toekomstige huisvesting in beeld gebracht om de investeringsbehoefte te bepalen.
Ondanks dat de huisvesting van het MBO geen gemeentelijke wettelijke taak is, is het
algemeen belang bij een duurzaam aanbod van MBO voorzieningen in Heerenveen groot. Mede
omdat er een leerlingenkrimp wordt verwacht is het wenselijk hierop te anticiperen.
Mevrouw Van der Ven (PvdA) geeft aan dat de vorige periode er een gesprek is geweest met
raden van toezicht waar aangegeven werd dat gymnasium gesloten werd, is dit nog aan de
orde. En wordt gevraagd of de scholen in Grou en Joure blijven bestaan.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat bij hem niet bekend is dat er scholen gaan sluiten.
In de overleggen met de scholen komen alle ontwikkelingen wel aan de orde.
De heer Hoekstra (CDA) geeft aan dat in paragraaf 1.2 staat dat de verwachtingen hoog zijn
en vraagt of er overleggen plaatsvinden.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat er open gesprekken zijn om de ontwikkelingen scherp te
houden. Er liggen verder geen verantwoordelijkheden voor de gemeente.
De heer Hoekstra (CDA) vraagt toelichting over woningbouwlocatie bij locatie Fedde Schurer.
Wethouder Zoetendal licht toe dat de woninglocatie ontwikkeld wordt, waarbij nog
mogelijkheden voor uitbreiding voor de school.
Mevrouw Van der Schaar (Heerenveen Lokaal) geeft aan dat school locatie Beugel 68 geen
representatieve locatie meer is en vraagt of deze gaat sluiten of renovatie aan de orde is.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat er geen vastomlijnde plannen zijn.
De heer Sotthewes (D66) geeft aan dat in de aanleiding wordt vermeld dat mogelijk vertrek
mbo-voorzieningen kansen biedt voor de vo-huisvesting, dit komt niet in de scenario’s terug.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat dit niet bekend is, maar als er iets wordt opgezegd volgt
er indien mogelijk weer een andere inpassing
De heer Sotthewes (D66) vraagt toelichting op de investeringsbehoefte gymlokalen.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat er een ruim aanbod gymlokalen is en hierop komt
antwoordt in het vervolg.
Mevrouw Kuipers (VVD) merkt op dat het Integraal Huisvesting plan ontwikkeld is naar een
verkenning toekomstperspectief voor voorgezet onderwijs. Zij vraagt of er al een visie op de
onderwijskundige vernieuwing bekend is.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat er geen gedetailleerde visie is opgesteld maar wel
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doelstellingen. De onderwijskundige visie staat in het rapport opgenomen.
Wethouder stelt voor de scholen te vragen de commissie bij te praten over deze visie.
Mevrouw Kuipers (VVD) wil graag bespreken wat er in de toekomst nodig is.
Wethouder Zoetendal geeft aan de opdracht om te onderzoeken wat er aan gebouwen is en
wat moet er wijzigen als eerste nodig is.
Mevrouw Kuipers (VVD) vraagt of er sprake is van eventueel vertrek van het mbo in
Heerenveen.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat hier geen sprake van is.
Mevrouw Bijlsma (GBH) vraagt naar de samenvoeging Compagnie met andere scholen. Bij de
Compagnie maken ze zich zorgen en vragen zich af of alle leerlingen dan tot hun recht komen.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat eventuele samenvoeging aan de schoolbesturen is. In de
overleggen met gemeente is dit punt niet aan de orde geweest.
Mevrouw Van der Ven (PVDA) vraagt griffie het jaarlijks bezoek Ambion en OSG De
Sevenwolden te plannen. Bovenstaande ontwikkelingen komen dan aan de orde.
Geconstateerd wordt dat de commissie de nodige vragen heeft gesteld en de ‘Eindrapportage
verkenning toekomstperspectief voortgezet onderwijs’ wordt als hamerstuk geagendeerd.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, de vergadering.
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