BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 12 maart 2018 (20.00-22.25 uur)
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Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw W.J.M.A. Jansen
Aanwezig:
PvdA: de heer J. Meijer, de heer W. Mulder, de heer R.T. Offringa, de heer A. Ouahim, de heer
Roosenburg, de heer W.M. Stalenburg, mevrouw E. van der Ven-de Vos
CDA: de heer J. Abma, de heer B. Hoekstra, mevrouw A.F. Reitsma
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 M.A. van der Ven
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
GL:
mevrouw G. Rozema
HL:
de heer T.J.G. Tuithof, de heer A.B.J. Hartsuiker
READ: de heer Van der Woude
Afwezig: mevrouw H.T. Rinkes (CDA), de heer A.R. Leijendekker (CU)
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Verder aanwezig: van het college de wethouders mevrouw Van der Laan en de heren Broekhuizen,
Siebenga en Zoetendal
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
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1. Opening
Diverse deelnemers van het Forum Buitengewoon De Greiden presenteren de plannen voor De
Greiden aan de gemeenteraad (plannen om in de nabije toekomst mee aan de slag te gaan en om
verder te praten).
Eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen bij de heer Hoekstra (CDA).
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn vijf moties vreemd aan de orde van de dag:
PvdA e.a. Boekstart
GBH e.a. Statiegeldalliantie
VVD e.a. Brugbedieningstijden Nes
CDA e.a. Motie voor de bühne/stemoproep
READ Transparantie bestuur
deze zullen als laatste agendapunt worden behandeld.
De raad stemt in met een ordeverzoek van het CDA om agendapunt 6 (Verklaring van geen
bedenkingen De Stripe 29 Akkrum) af te voeren van de agenda.
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De raad gaat akkoord met het voorstel van de VVD om een agendapunt toe te voegen: ‘Eenmalig
geld voor Oranjewoud Festival 2018 beschikbaar stellen’. Dit wordt agendapunt 9.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
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3. Mondelinge vragen
FNP (Eijer) stelt fragen oer parkearen (n.o.f. útspraak fan gerjochtshôf yn Arnhem).
Wethâlder Broekhuizen jout antwurd op dizze fragen.
FNP (Eijer) stelt fragen oer kappen en snoeien yn de gemeente. Wethâlder Siebenga beantwurdet
de fragen.
FNP (Eijer) stelt fragen oer de Eksposysje Real Human Bodies. Boargemaster Van der Zwan jout
antwurd op dizze fragen.
4.
Besluitenlijst 18 december 2017
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
5.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
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De FNP freget nei de reaksje op in brief fan gemeente Opsterlân oer de Fûgelhelling. De ried krijt
skriftlik antwurd.
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6.
Verklaring van geen bedenkingen De Stripe 29 Akkrum
Dit punt wordt van de agenda afgevoerd.
7.
Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-1
De raad besluit:
1. Het Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-1 met bijbehorende begrotingswijziging vaststellen;
2. het positieve resultaat ad. € 959.800 ten gunste te brengen van het product onvoorziene
uitgaven in het thema Financiën en Bedrijfsvoering van de begroting 2018.
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8.
Meerjarenbegroting 2018-2021 Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis
De raad besluit:
1. Goedkeuring te verlenen aan de eerste jaarschijf (2018) van de meerjarenbegroting 2018-2021
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis;
2. De meerjarenbegroting voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.
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9.
Eenmalig geld voor Oranjewoud Festival 2018 beschikbaar stellen
De raad besluit:
Eenmalig een bijdrage van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor Oranjewoud Festival 2018.
10.

Moties vreemd aan de orde van de dag
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: PvdA
Aan
: De voorzitter van de raad
Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

35

40

45

50

55

60

: Motie vreemd aan de orde van de dag
: Boekstart
: 12 maart 2018

Overwegende dat
 In de Cultuurnota en de Perspectiefnota 2017 geld is vrijgemaakt voor het programma BoekStart;
 BoekStart het lezen bij heel jonge kinderen en hun ouders wil bevorderen;
 Het wenselijk is om jonge kinderen op vroege leeftijd enthousiast te maken voor lezen en taal, omdat dit een
gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het kind;
 Het op jonge leeftijd in aanraking komen met taal en boeken laaggeletterdheid kan voorkomen;
 De bibliotheek Heerenveen 1 keer per maand een BoekStart inloopochtend organiseert;
 De stap naar de bibliotheek voor veel ouders te groot is;
 Er tussen de bibliotheek en het consultatiebureau nauwelijks contact is over dit programma en het dus maar
de vraag is of veel/alle kinderen worden bereikt;
 Boekstart wordt aangeboden aan de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Heerenveen;
 Het onduidelijk is in hoeverre peuterspeelzalen en kinderdagverblijven inspelen op de taalontwikkeling van
jonge kinderen;
 Er ook kinderen zijn die niet naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan.
Constateert dat:
 BoekStart het lezen en daarmee de taal- en spraakontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar
moet bevorderen;
 De sturing op het programma BoekStart een te vrijblijvend karakter heeft gekregen;
 Het programma daarmee onvoldoende bijdraagt aan het streven dat kinderen van 4 jaar zonder
taalachterstand op de basisschool komen.
Draagt het college op:
1. Met een concreet plan van aanpak te komen om alle kinderen tussen 0 en 4 jaar in aanraking te laten
komen met taal- en leesbevordering.
2. Dit plan van aanpak op te stellen met belanggroepen die zich bezig houden met taal.
3. Dit plan van aanpak vóór het zomerreces 2018 van de raad via de commissie aan te bieden.
Ingediend door: PvdA CDA GBH GL READ
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Mevrouw Van der Ven (PvdA) licht de motie toe.
Wethouder Broekhuizen reageert namens het college.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: GBH
Aan
: De voorzitter van de raad
Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering
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:
: Statiegeldalliantie
: 12 maart 2018

Overwegende dat:
 meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen zich mateloos storen aan vervuilde straten en blikjes en
flesjes in de natuur;
 koeien en andere landdieren ziek worden of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen;
 miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimacties en extra
afvalbakken worden besteed, zonder structureel resultaat;
 veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd via wind en water in de zee belandt waar het onderdeel wordt van
de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen, waar het op grote schaal schade toe brengt aan
vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken;
 het permanente opruimen ‘dweilen met de kraan open’ is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele
oplossing moet komen;
 veel Nederlandse gemeenten via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en de Tweede Kamer vragen om
statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes;
 we hoge verwachtingen hebben van het Algemeen Overleg over statiegeld in de Tweede Kamer op 15 maart.
Roept de raad en het college op:
 de gemeente Heerenveen aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie
Teneinde de druk op Tweede Kamer en het kabinet te vergroten om de statiegeldregeling uit te breiden naar
blikjes en kleine plastic flesjes.

Ingediend door: GBH PvdA CDA VVD D66 CU GL READ
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De heer Van der Ven (GBH) licht de motie toe.
Wethouder Siebenga reageert namens het college.
Heerenveen Lokaal legt een stemverklaring af.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: VVD
Aan
: De voorzitter van de raad
Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: Vreemd aan de orde van de dag
: Brugbedieningstijden Nes
: 12 maart 2018

Overwegende dat:
- Op 1 april het vaarseizoen van start gaat en de bruggen weer open gaan.
- De bruggen aan de Nesser Zeilroede en de Boarne in Nes niet de hele dag open zijn.
- Waterrecreatie door onze gemeente gestimuleerd wordt en een belangrijke tak van toerisme is en het
bruggeld is afgeschaft.
- Bij een gastvrije gemeente hoort dat de watersporter de hele dag moet kunnen varen.
- De zelfbediening van deze bruggen niet meer functioneert.
- De brugbediening door brugwachters gaat plaatsvinden.
- De brugbediening van 9-19 uur is en in het hoogseizoen tot 20.00 uur.
- De bruggen in het voorstel 2 uur per dag gesloten zijn.
- Plaatselijk belang Akkrum-Nes, AWS Eendracht, WSW Aldeboarn, Stichting de Nije Kompanjons, het
Watersportverbond en buurtvereniging “Tusken de doarpen” zich hebben uitgesproken tegen de pauzes en in
het hoogseizoen brugbediening willen tot 21.00 uur
Constateert dat:
Er breed draagvlak is bij de vertegenwoordigers van de dorpen Akkrum-Nes en van de watersporters om
brugbedieningstijden uit te breiden de pauzes af te schaffen
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Draagt het college op:
- De brugbedieningstijden uit te breiden conform de wens van vertegenwoordigers van Akkrum-Nes en
Watersportverenigingen en zonder pauzes uiterlijk voor 1 juni 2018 te implementeren.
- De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad.
Ingediend door: VVD PvdA CDA GBH FNP D66
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De heer Waterlander (VVD) licht de motie toe.
Wethouder Van der Laan reageert namens het college.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.

Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: READ
Aan
: De voorzitter van de raad
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Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: motie vreemd aan de orde van de dag
: transparantie bestuur
: 12 maart 2018
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Overwegende dat:
- meer transparantie in het openbaar bestuur gewenst is
- de vorming van een nieuw dagelijks bestuur daarop geen uitzondering mag zijn
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Roept de nieuwe gemeenteraad op, om:
1. In zijn eerste openbare vergadering de verkiezingsuitslag te analyseren en te bespreken en
2. Het proces om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur zoveel mogelijk in de openbaarheid te laten
plaatsvinden
Ingediend door: READ
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De heer Van der Woude licht de motie toe.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen
Van
: CDA
Aan
: De voorzitter van de raad
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Agendapunt
Onderwerp
Datum raadsvergadering

: Vreemd aan de orde van de dag
: Motie voor de bühne
: 12 maart 2018

Overwegende dat:
 Er op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn
 De opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 45,8% was
Spreekt uit/constateert dat:
De lokale democratie gebaat is bij een zo hoog mogelijke opkomst
Roept de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Heerenveen op
te gaan stemmen op 21 maart 2018
Ingediend door: CDA PvdA VVD HL READ
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De heer Abma (CDA) licht de motie toe.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.
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11.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 april 2018.
de griffier,
de voorzitter,
mevrouw W.J.M.A. Jansen
de heer T.J. van der Zwan
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