BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 19 december 2016 (20.00-21.05 uur)
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Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw W.J.M.A. Jansen
Aanwezig:
PvdA: mevrouw E. Bijlsma, de heer J. Meijer, de heer W. Mulder, de heer R.T. Offringa, de heer
F.B. Roosenburg, 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 B. Brouwer
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
CU:
mevrouw C. de Heij-Nap, de heer A.R. Leijendekker
GL:
mevrouw G. Rozema
HL:
de heer T.J.G. Tuithof
Afwezig: de heer A. Ouahim (PvdA), de heer Stalenburg (PvdA), de heer M.A. van der Ven (GBH)
Verder aanwezig: van het college de wethouders mevrouw Van der Laan en de heren Siebenga en
Zoetendal
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Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
(of www.gemeenteraadheerenveen.frl  ‘live en opgenomen uitzendingen’)

1. Opening
Eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer Roosenburg (PvdA).
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
FNP (Hooijsma): Molenplein
De FNP freget nei de ferkearssitewaasje op it Molenplein, benammen laden en lossen fan
frachtauto’s en gefaar foar fytsers.
Wethouder Siebenga beantwurdet dizze fraach.
FNP (Eijer): Ferljochting fytspaad P.W. Jansenwei Jobbegea
De FNP freget wannear at it kolleezje komt mei in oplossing foar it al lang spyljende probleem fan it
ûntbrekken fan goeie ferljochting lâns de P.W. Janssenwei yn Jobbegea.
Wethouder Zoetendal jout antwurd op dizze fraach. Nei oanlieding fan in proef (8e Wijk Nijhoarne)
wurdt sjoen nei in goeie tapassing foar de P.W. Janssenwei. Begjin 2017 wurdt oerlein mei de PB.
De ried wurdt dan skriftlik ynformearre wat dêr útkaam is en wat we dêr dwaan wolle.
4. Besluitenlijst 28 november 2016
De raad stelt de besluitenlijst vast.
5. Lijst ingekomen stukken
De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.
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6. Regionale organisatie sociaal domein (SDF)
Wethouder Zoetendal: gaat in op opmerkingen en vragen van diverse fracties.
Het college gaat de raad via de commissie Samenlevingszaken informeren over hoe het de
transformatie vorm wil geven (op het niveau van het SDF en op lokaal niveau).
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De raad besluit:
1. De functie inkoop-jeugdzorg (met bijbehorende beleidsvoorbereiding) ook na 31-12-2017 te
beleggen bij de centrumgemeente.
2. De functies contractbeheer en gegevensverwerking, in afwijking van wat daarover is bepaald in
de Centrumregeling, vanaf 1-1-2017 niet langer aan de centrumgemeente over te dragen.
3. Het college van B&W toestemming te verlenen om uitvoering te geven aan de hiervoor
noodzakelijke wijziging van de Centrumregeling sociaal domein Friese gemeenten.
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Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen
Van
: CU
Aan
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Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: De voorzitter van de raad
:7
: Raadsbeleidsregel WMO2015: onderdeel hulp bij het huishouden
: 19 december 2016

Overwegende dat:
 Hulp bij het huishouden één van de eerste WMO-voorzieningen is waarop onze oudere inwoners vanwege de
levensloop een beroep moeten doen;
 Er een Algemene voorziening Heerenveense Himmelsjek aanwezig is voor mensen die niet (meer) in staat zijn
huishoudelijke taken zelf uit te voeren; ook mantelzorgers van deze voorziening gebruik kunnen maken;
 Deze voorziening sinds 2015 een wettelijke taak van de gemeente is;
 In de Perspectiefnota 2016 de toekomst van hulp bij het huishouden financieel zeker is gesteld;
 Hiervoor een totaal beschikbaar budget hulp bij het huishouden beschikbaar is ter hoogte van € 3.287.365,-;
 Het aantal afnemers achterblijft bij de verwachtingen;
 Er op dit moment een eigen bijdrage aan de Himmelsjek gekoppeld is van € 8,50,- per sjek;
 Deze bijdrage voor mensen die níet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen omdat het inkomen nét
iets afwijkt aan de hoge kant is;
 Er weliswaar een voorstel ligt om per leeftijd/categorie/tariefgroep de eigen bijdrage te beoordelen;
 Inkomenstoetsing een drempel kan zijn voor mensen die hier moeite mee hebben w.o. mantelzorgers;
 in onze gemeente gelijke behandeling van personen voorop staat;
 er een verzoek ligt van de Participatieraad om de uitvoering van de Himmelsjek én de communicatie van deze
voorziening jaarlijks te evalueren;
Besluit:
1. Niet in te stemmen met de raadsbeleidsregel;
2. De eigen bijdrage voor de Himmelsjek inkomensonafhankelijk voor bestaande en nieuwe gebruikers per
1 januari 2017 te verlagen naar € 5,- per sjek;
3. de uitvoering van de Himmelsjek én de communicatie van deze voorziening jaarlijks te evalueren.
Ingediend door: CU
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Stemming over het amendement:

Voor: CU
Tegen: PvdA, CDA, VVD, GBH, D66, FNP, GL, HL

Het amendement wordt verworpen.
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De raad besluit:
De raadsbeleidsregel maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2017 (hulp bij het
huishouden) vast te stellen en van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2017.
(De CU stemt tegen dit besluit).
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: D66, GL, PvdA, CDA, VVD
Aan
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Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017

: De voorzitter van de raad

Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

:8
: Algemene Subsidieverordening
: 19 december 2016

Overwegende dat:
 Activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 bieden voor de positieve uitstraling van het bestaande
culturele aanbod van Heerenveen in de volle breedte;
 De gemeente Heerenveen tot nu toe geen extra investering heeft gedaan om activiteiten die in dit kader
worden georganiseerd te ondersteunen of te stimuleren;
 De heroverweging van de Culturele Kaders pas in de begroting van 2018 hun weerslag zullen hebben.
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Spreekt uit/constateert dat:
Het wenselijk is om een incidentele een subsidie in het leven te roepen die het bestaande culturele aanbod al in
het jaar 2017 ondersteunt en / of stimuleert in het voorbereiden van (aanvullende) activiteiten in het kader van
Culturele Hoofdstad 2018.
Verzoekt het college/ draagt het college op:
 Een nadere regel op te stellen binnen de Algemene Subsidie Verordening, artikel 3 en deze te publiceren voor
1 februari 2017;
 Bij de formulering van deze nadere regel rekening te houden met de volgende kaders:
het gaat om een aanvullende subsidie met een totaal plafond van € 60.000;
de gesubsidieerde activiteit moet aanvullend zijn op bestaande culturele activiteiten en samenhangen met
Culturele Hoofdstad 2018;
voor de subsidie komen uitsluitend een deel van de redelijk gemaakte kosten in aanmerking: 75% voor
algemene (amateur) instellingen, 50% voor professionele instellingen;
per subsidie geldt een maximum van € 15.000;
aanvragen kunnen tot 1 juni 2017 worden ingediend;
aanvragen zullen op basis van door het College nader te formuleren kwaliteitscriteria worden beoordeeld
en toegekend;
 Voor de dekking van deze subsidie gebruik te maken van de bij amendement op het verzamelbesluit 2016-5
beschikbaar te stellen middelen.
Ingediend door: D66, GL, PvdA, CDA, VVD
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De raad besluit:
1. De Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 (incl. toelichting) per 1 januari 2017 vast te
stellen.
2. De Algemene subsidieverordening Heerenveen 2014 (incl. toelichtingen) per 1 januari 2017 in te
trekken.
Het college behoudt zich voor om voor de genoemde bedragen van € 60.000 en € 15.000 eventueel
een verdeelsleutel in te stellen (op het moment dat de kwaliteitscriteria worden opgesteld).
Met deze opmerking wordt de motie raadsbreed aangenomen.
9.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
De raad besluit:
De nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen.
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Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-5

Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen
Van
: D66, GL, PvdA, CDA, VVD
Aan
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Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: De voorzitter van de raad
: 10
: Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-5
: 19 december 2016

Voorstel:
 De raad bij motie heeft besloten het college te verzoeken / opdracht te geven een incidentele subsidie in het
leven te roepen ter ondersteuning / stimulering van de voorbereiding op activiteiten voor Culturele Hoofdstad
2018.
 De dekking voor deze incidentele subsidie kan worden gevonden in het positieve saldo van dit
verzamelbesluit.
Besluit:
 Het negatieve resultaat ad -/- € 898.133 ten laste brengen van het product onvoorziene uitgaven in Thema 1
van de begroting 2016;
 Het saldo van het product onvoorziene uitgaven ad -/- € 1.149.611 over 2016 te verrekenen met de vrijval
voorzieningen achterstallig onderhoud Boarnsterhim, de reserve IT agenda en de reserve Oud papier
(€ 3.514.644);
 Een bedrag van € 60.000 toe te voegen aan hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie voor de incidentele subsidie
zoals bedoeld in de motie die bij agendapunt 8 van deze vergadering met die strekking is aangenomen;
 Het resterende saldo van € 2.305.033 toe te voegen aan de algemene reserve;
 Het verzamelbesluit financiële mutaties 2016-5 en bijbehorende begrotingswijziging (gewijzigd) vast te
stellen.
Ingediend door: D66, GL, PvdA, CDA, VVD
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Punt 3 van het besluit in het amendement wordt als volgt aangepast:
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Het amendement wordt raadsbreed aangenomen.
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Een bedrag van € 60.000 toe te voegen aan de algemene reserves niet geblokkeerd voor de incidentele
subsidie zoals bedoeld in de motie die bij agendapunt 8 van deze vergadering met die strekking is
aangenomen;

De raad besluit geamendeerd:
1. Het negatieve resultaat ad -/- € 898.133 ten laste brengen van het product onvoorziene uitgaven
in Thema 1 van de begroting 2016;
2. Het saldo van het product onvoorziene uitgaven ad -/- € 1.149.611 over 2016 te verrekenen met
de vrijval voorzieningen achterstallig onderhoud Boarnsterhim, de reserve IT agenda en de
reserve Oud papier (€ 3.514.644);
3. Een bedrag van € 60.000 toe te voegen aan de algemene reserve niet geblokkeerd voor de
incidentele subsidie zoals bedoeld in de motie die bij agendapunt 8 van deze vergadering met die
strekking is aangenomen;
4. Het resterende saldo van € 2.305.033 toe te voegen aan de algemene reserve;
5. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2016-5 en bijbehorende begrotingswijziging (gewijzigd)
vast te stellen.
11.
Financiële verordening 2017
De raad besluit:
1. De Financiële verordening 2017 van de gemeente Heerenveen vast te stellen.
2. De Financiële verordening gemeente Heerenveen 2014 in te trekken, met dien verstande dat die
van toepassing blijft op de themarekening en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar
voorafgaand aan het jaar waarin de nieuwe verordening in werking treedt en op de
themabegroting, themarekening bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt
met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.
12.
Herinrichting financiële administratie
De raad besluit:
Verschuiving van budgetten als gevolg van de herinrichting van de financiële administratie goed te
keuren.

70
4

13.

5

Evaluatie wijziging frequentie afvalinzameling (groen-groen-grijs)
en tarieven 2017
De raad besluit:
1. Het vaste tariefdeel van de afvalstoffenheffing voor 2017 te verhogen met € 8,00 per aansluiting
(zowel diftar als niet-diftar).
2. Voor 2017 elke aansluiting een bedrag van € 3,00 uit de egalisatievoorziening afval, terug te
betalen.
GBH legt een stemverklaring af en stemt tegen dit voorstel.
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14.
Belastingverordeningen 2017 inclusief tarieven
De FNP legt een stemverklaring af, gaat niet akkoord met de verordening op de hondenbelasting
2017.
GB Heerenveen legt een stemverklaring af over de leges van de kinderopvang (a6), gaat daar niet
mee akkoord.
De PvdA meldt dat in de tarieventabel precario een onjuiste verwijzing staat.
Deze verwijzing wordt aangepast.
De raad besluit:
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
1. verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
2. verordening op de heffing en invordering van bruggelden 2017
3. verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
4. verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggeld 2017
5. verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017
6. verordening op de heffing en invordering van leges 2017
7. verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
8. verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2017
9. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017
10. verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
11. verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
12. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
13. verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
14. verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen
2. De hierboven genoemde verordeningen, vastgesteld op 21 december 2015 in te trekken, met
dien verstande dat ze van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
De voorzitter wenst ieder fijne feestdagen en hoopt iedereen volgend jaar gezond terug te zien.
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15. Sluiting
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 januari 2017.
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de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan
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