BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 15 oktober 2018 (20.00-21.59 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 (vanaf 20.14
uur)
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 Sijtsma (PvdA).
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn vijf mondelinge vragen.
Er is een amendement bij agendapunt 9. Beleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Fryslân.
Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag behandeld: bij agendapunt 14
‘Burgemeester Falkenaweg 2’, bij agendapunt 15 ‘Geluidsoverlast verkeer A32’.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
De heer Van der Veen (SP) stelt vragen over het meetellen van zonnepanelen voor de WOZ-waarde
van woningen. Wethouder Broekhuizen geeft antwoord op de vragen. De heer Eijer (FNP) stelt een
vervolgvraag waar wethouder Broekhuizen antwoord op geeft.
De heer Ouahim (PvdA) stelt vragen over armoede onder werkende mensen in de gemeente
Heerenveen. Wethouder Broekhuizen geeft antwoord op de vragen.
De heer Eijer (FNP) stelt vragen over het oude gebouw van basisschool It fiifde Sté en bewoning
door mensen met een zorgindicatie. Wethouder Broekhuizen geeft antwoord op de vragen.
De heer Waterlander (VVD) stelt vragen over het gebruik van een bosgebied door SportAnders.
Wethouder Van Veen geeft antwoord op de vragen. De heer Van der Veen (SP) stelt een
vervolgvraag waar wethouder Ven Veen antwoord op geeft.
Burgemeester van der Zwan zegt toe dat de resultaten van het onderzoek naar de vondsten in het
bosgebied en eventueel effect op de volksgezondheid worden gedeeld met de raad.
Mevrouw De Vries (D66) stelt vragen over de verkeerssituatie naar het crematorium Haskerpoort.
Wethouder Van Veen geeft antwoord op de vragen.
4.
Besluitenlijst 24 september 2018
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
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5a.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
5b.
Voortgang raadsakkoord
De heer Van der Woude geeft aan dat er aan de raad een informatiebrief vanuit de
begeleidingscommissie raadsakkoord volgt.
6.

Startnotitie Omgevingsvisie Heerenveen

De raad besluit:
De Startnotitie Omgevingsvisie en de daarin beoogde samenwerking vast te stellen.
7.

Verklaring van geen bedenkingen duo-woning Heidemeer 37 en 39 (kavel 2)

De raad besluit:
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een duo-woning op de
locatie Heidemeer 37 en 39 (kavel 2) te Heerenveen.
8.

Bestemmingsplan Gooilandlaan 57

De raad besluit:
1. Geen grondexploitatieplan vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Heerenveen – Gooilandlaan 57, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0074.HVNGooilandlaan57-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.HVNGooilandlaan57-VG01.
9.

Beleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân

Het amendement “Zienswijze risicoprofielen” wordt ingediend door alle fracties.
Dictum amendement
De tekst van het besluit in het raadsvoorstel “Beleidsplannen en regionaal risicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân” te vervangen door:
1. Kennis te nemen van de beleidsplannen Veiligheid, Gezondheid en Organisatie 2019 – 2022 van
de Veiligheidsregio Fryslân en daarop de volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân concretisering van de beleidsdoelen vorm te geven aan de hand
van jaarlijkse uitvoeringsplannen en verzoekt het bestuur deze uitvoeringsplannen, naast de
jaarlijkse programmabegroting en kaderbrief, aan de gemeenteraad aan te bieden;
2. Het regionaal risicoprofiel 2018 – 2021 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende
zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân het risico ‘persoon met verward gedrag’ uit het regionaal risicoprofiel te verwijderen omdat
een wettelijke basis en goede, regionale, onderbouwing missen en verzoekt het Algemeen Bestuur
de ingezette regionale sluitende aanpak te continueren.
3. Het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende
zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân om haar (preventieve) aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen
naar de gemeenteraad toe expliciet te maken, inclusief welke inzet er op herstel zal plaatsvinden bij
deze vorm van geweld en mishandeling én daarbij aan te geven welke doelen er omtrent deze
aanpak worden nagestreefd.
4. In te stemmen met het versturen van de aangepaste brief aan het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân.
De heer Waterlander (VVD) licht het amendement toe. De heer Waterlander verzoekt de griffie in de
zienswijzebrief duidelijk te maken dat er drie punten zijn waarop een zienswijze wordt ingediend.
Wethouder Broekhuizen reageert namens het college en meldt dat een brief van het college over de
sluitende ketenaanpak van personen met verward gedrag deze week aan de raad verzonden wordt.
Het amendement is unaniem aangenomen.
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De raad stelt het geamendeerde besluit vast:
1. Kennis te nemen van de beleidsplannen Veiligheid, Gezondheid en Organisatie 2019 – 2022 van
de Veiligheidsregio Fryslân en daarop de volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân concretisering van de beleidsdoelen vorm te geven aan de hand
van jaarlijkse uitvoeringsplannen en verzoekt het bestuur deze uitvoeringsplannen, naast de
jaarlijkse programmabegroting en kaderbrief, aan de gemeenteraad aan te bieden;
2. Het regionaal risicoprofiel 2018 – 2021 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende
zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân het risico ‘persoon met verward gedrag’ uit het regionaal risicoprofiel te verwijderen omdat
een wettelijke basis en goede, regionale, onderbouwing missen en verzoekt het Algemeen Bestuur
de ingezette regionale sluitende aanpak te continueren.
3. Het Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende
zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio
Fryslân om haar (preventieve) aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen
naar de gemeenteraad toe expliciet te maken, inclusief welke inzet er op herstel zal plaatsvinden bij
deze vorm van geweld en mishandeling én daarbij aan te geven welke doelen er omtrent deze
aanpak worden nagestreefd.
4. In te stemmen met het versturen van de aangepaste brief aan het bestuur van de
Veiligheidsregio Fryslân.
10.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

De raad besluit:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân conform het voorstel van het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.
11.

Verzamelbesluit 2018-3

De raad besluit:
1. Het Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-3 met bijbehorende begrotingswijziging vaststellen;
2. Het negatieve resultaat ad. € 737.005 ten laste te brengen van het product onvoorziene uitgaven
in het thema Financiën en Bedrijfsvoering van de begroting 2018.
12.

G1000 overeenkomst

De raad besluit:
Het college opdracht te geven een partnerovereenkomst te sluiten met Platform G1000.nu voor de
uitvoering van de G1000 over het centrum van Heerenveen.
13.
Benoeming leden Stuurgroep Omgevingsvisie
In de commissie van stemopneming nemen plaats:
Mevrouw R. De Jong (voorzitter), de heer Abma (lid), de heer Van der Wal (lid)
De vergadering wordt geschorst voor een schriftelijke stemming.
Mevrouw De Jong (D66) deelt de uitslag van de stemronde mee. Er zijn 31 leden aanwezig en per
voorgedragen lid zijn 31 stemmen uitgebracht.
In de stuurgroep Omgevingsvisie zijn benoemd:
Mevrouw Rozema met 31 stemmen voor;
De heer Van de Ven met 31 stemmen voor;
De heer De Swart met 30 stemmen voor en 1 stem blanco;
Mevrouw Reitsma met 31 stemmen voor;
Mevrouw Sijtsma met 31 stemmen voor;
Mevrouw De Heij met 31 stemmen voor;
De heer Hartsuiker met 27 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 stemmen blanco;
De heer Van der Veen met 30 stemmen voor en 1 stem blanco;
De heer Walsweer met 31 stemmen voor;
Mevrouw De Vries met 31 stemmen voor.

3

14.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Plan inwoners Burgemeester Falkenaweg

Verzoekt het college:
1. In gesprek te gaan met de inwoners van het plan en hen inhoudelijk ambtelijk te ondersteunen
bij de uitwerking van dit plan;
2. De raad actief te informeren over de voortgang van het plan.
Mevrouw Ottens (PvdA) licht de motie toe.
Wethouder Van Veen reageert namens het college.
De motie wordt unaniem aangenomen.
15.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Geluidsoverlast verkeer A32

Verzoekt het college / roept het college op:
Aan de hand van deze meest recente gegevens bij de minister (wederom) indringend te pleiten voor
het terugbrengen van de maximum snelheid tussen de afslagen Noord en Zuid tot 100 km/u.
De heer Van der Woude (GB Heerenveen) licht de motie toe.
Wethouder Van Veen reageert namens het college.
Het college interpreteert de motie in het kader van de gesprekken die reeds met de Rijksoverheid
gevoerd worden over Heerenveen Beter Bereikbaar en kijkt of aansluiting met het Actieplan
omgevingslawaai voor Rijkswegen 2018-2023 mogelijk is.
De motie wordt unaniem aangenomen.
16.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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