BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 17 december 2018 (20.00-22.42 uur)
Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw E.M. Witzke
Aanwezig:
PvdA: mevrouw J. Baron (tot 20:08 uur), mevrouw W. Ottens, de heer A. Ouahim,
mevrouw S. Sijtsma, mevrouw E. van der Ven-de Vos, de heer G.J. van der Wal,
de heer J. Stalenburg (vanaf 20:08 uur)
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, 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: 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: de heer B. Hoekstra (CDA), mevrouw E. Bijlsma (GBH)
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1.
Opening
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Van der Woude (GBH).
2.
Vaststelling van de agenda
Er zijn drie mondelinge vragen.
Er is een motie bij het agendapunt 8. Verklaring van geen bedenkingen Mangaanweg achter 3
Er zijn twee amendementen en één motie bij het agendapunt 10 Startnotitie Economisch Beleid en
uitvoeringsprogramma 2019-2025.
Er wordt één motie vreemd aan de orde van de dag behandeld: bij agendapunt 17: 100 jaar
kiesrecht - 1 dag Vrouwenveen.
De heer Eijer (FNP) en de heer Hartsuiker (HL) verzoeken de behandeling van agendapunt 16
‘Doorontwikkeling griffie’ uit te stellen tot de raadsvergadering van 21 januari 2019. De heer Van
der Woude (voorzitter werkgeverscommissie) doet een dringende oproep om het stuk nu wel te
behandelen. Vervolgens besluit de raad het voorstel nu wel te behandelen.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3a.

Installatie raadslid Jaap Stalenburg, PvdA

Mevrouw Zwanenburg (VVD), lid van de commissie Geloofsbrieven verklaart dat de geloofsbrieven
van de heer Stalenburg akkoord zijn bevonden.
Mevrouw Baron (PvdA) neemt afscheid van de raad.
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in
handen van de voorzitter, de volgende verklaring en belofte af:
Raadsvoorzitter leest voor:
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Stalenburg antwoordt:
“Dat verklaar en beloof ik!"

1

Voorzitter feliciteert het raadslid.
3b.

Benoeming interim-griffier van de gemeenteraad Heerenveen

Besluit
1. Mevrouw E.M. Witzke te benoemen als interim griffier van de gemeenteraad Heerenveen voor de
periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019;
2. De benoeming van de tijdelijke vervanging van functie adjunct-griffier te delegeren
aan der Werkgeverscommissie.
Raadsvoorzitter neemt de mevrouw Witzke de ambtsbelofte af en leest voor:
“Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt
in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling.
Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of
beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.
Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij
de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en de gemeente Heerenveen zal
eerbiedigen.
Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan
ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan
wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, integer en
betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij
de gedragscode voor Heerenveense ambtenaren als leidraad zal hanteren.”
Mevrouw Witzke antwoordt:
“Dat verklaar en beloof ik!”
Voorzitter feliciteert mevrouw Witzke met haar benoeming.
3c.
Benoeming commissielid Saza: Jan Julius Buwalda (PvdA)
Als commissie van stemopneming wordt benoemd:
De heer Breeuwsma (CDA), voorzitter
Mevrouw De Jong-Kleefstra (FNP), lid
Mevrouw De Heij (CU), lid
De vergadering wordt geschorst voor een schriftelijke stemming.
De heer Breeuwsma deelt de uitslag van de stemronde mee: er zijn 28 stemmen voor en 1 stem
blanco uitgebracht. De heer Buwalda wordt benoemd als commissielid SaZa.
Voorzitter feliciteert de heer Buwalda met de benoeming.
4.

Mondelinge vragen

FNP (Eijer) stelt vragen over de Informatiebrief Diftar+. Wethouder Van Veen beantwoordt de
vragen.
GBH (Van der Ven) stelt vragen over Fietspaden buitengebied. Wethouder Broekhuizen
beantwoordt de vragen.
VVD (Waterlander) stelt vragen over BASF bedrijfsbrandweer. Burgemeester Van der Zwan zegt
toe de antwoorden schriftelijk toe te sturen.
5.
Besluitenlijst 26 november 2018
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
6a.
Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.
6b.
Voortgang raadsakkoord
De heer Van der Woude licht recente ontwikkelingen rondom de G1000 en het proces rondom
Energietransitie toe. Er volgt voor het kerstreces nog een nieuwsbrief aan de raad.
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7.

Discussienota Omgevingsvisie

De raad besluit:
De discussienota Omgevingsvisie Heerenveen vast te stellen als inhoudelijk vertrekpunt voor de
dialoog met inwoners en belangenorganisaties.
8.

Verklaring van geen bedenkingen Mangaanweg achter 3 Heerenveen t.b.v. de
realisatie van een zonnepark

De raad besluit:
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg en realisatie van een
zonnepark op de gronden achter Mangaanweg3 te Heerenveen;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen
zienswijze over de ontwerpverklaring zijn ingediend.
De raad besluit tevens aan de voorwaarden in de Ontwerpomgevingsvergunning een extra
voorwaarde toe te voegen met de volgende tekst:
“Na afloop van de termijn dienen de gronden overeenkomstig de op dat moment geldende
bestemming of functie in gebruik te worden genomen. Indien de gronden na afloop van de
termijn niet langer mogen worden gebruikt en ingericht voor een zonnepark, dienen de voor
het zonnepark aangebrachte voorzieningen te worden verwijderd. Betreffende voorzieningen
dienen in dat geval binnen twee maanden na afloop van de termijn verwijderd te zijn.”
Dictum motie Zonnepark 0 (VVD e.a.)
Verzoekt het college:
Te onderzoeken (samen met de VNG en het Rijk) een waarborgfonds kan worden opgericht, dat
gevuld wordt door eigenaren/exploitanten, dat kan voorzien in het betalen van nu nog niet voorziene
kosten voor het opruimen van een zonnepark, wanneer de eigenaar/exploitant in gebreke blijft.
Deze motie is unaniem aangenomen.
9.

Verklaring van geen bedenkingen Skrynmakker 26 te Heerenveen

De raad besluit:
een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een reclamezuil en
5 vlaggenmasten op de locatie Skrynmakker 26 te Heerenveen;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen
zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend
10.

Startnotitie Economisch Beleid en uitvoeringsprogramma 2019-2025

Dictum amendement (PvdA e.a.)
Besluit:
Aan besluitpunt 1 van het raadsbesluit Startnotitie Economisch beleid en uitvoeringsprogramma
2019-2025 toe te voegen:
“Met dien verstande dat:
•
De tekst in het raadsvoorstel onder ‘Aanleiding’ als volgt wordt aangevuld en aangepast:
“Redenerend vanuit het thema werken en ondernemen is het stimuleren van economische groei het
primaire doel. De andere doelen, fatsoenlijke banen, innovatie, duurzame infrastructuur, duurzame
consumptie en productie, zijn voorwaarden die wij stellen aan de economische groei. Voor het te
ontwikkelen economisch beleid vormen deze doelen als het ware een toetsingskader.
In de bijgevoegde startnotitie schetsen we de kaders, werken we dit toetsingskader uit en schetsen
het proces en de wijze waarop we de raad en samenleving gaan betrekken bij het opstellen van het
nieuwe economisch beleid en uitvoeringsprogramma”.
•
De tekst in de startnotitie onder ‘Inleiding’ als volgt wordt aangevuld en aangepast:
Redenerend vanuit het thema werken en ondernemen is het stimuleren van economische groei het
primaire doel. De andere doelen, fatsoenlijke banen, innovatie, duurzame infrastructuur, duurzame
consumptie en productie, zijn voorwaarden die wij stellen aan de economische groei. Voor het te
ontwikkelen economisch beleid vormen deze doelen als het ware een toetsingskader.
In dit beleid werken we dit toetsingskader uit en schetsen het proces en de wijze waarop we de raad
en samenleving gaan betrekken bij het opstellen van het nieuwe economisch beleid en
uitvoeringsprogramma”.
Het amendement is unaniem aangenomen.
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Dictum amendement (FNP e.a.)
Een vierde spoor aan de startnotitie Economisch Beleid en uitvoeringsprogramma
2019-2025 toe te voegen:
4 – Onderwijs -> aansluiting opleidingen bij arbeidsmarkt; Speciale aandacht voor de MBO
aansluiting; MBO invulling geven aan de Global Goal: toegankelijkheid goed onderwijs.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: FNP, SP, GL, Pvda,
Fractie(s) tegen: VVD, CDA, D66, CU, HL, GBH
Het amendement is verworpen met 14 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
De raad stelt het geamendeerde besluit vast.
Wethouder Broekhuizen zegt toe
Dictum motie (GroenLinks e.a.)
Verzoekt het college:
1.
De Global Goals nadrukkelijk te betrekken bij het ontwikkel- en participatietraject waarbij
telkens de vraag gesteld wordt hoe enerzijds concrete uitvoering kan worden gegeven aan de
betreffende Global Goals en hoe anderzijds deze Global Goals ondersteunend kunnen zijn bij het
bereiken van de doelen van het Economisch beleid en uitvoeringsprogramma 2019-2025.
De motie is unaniem aangenomen.
11.

Legesvrije duurzame projecten

De raad besluit:
Het project ‘legesvrije vergunning voor duurzame projecten’ (met een maximum van € 50.000 per
projecten) per 1 januari 2019 te beëindigen.
12.

Belastingverordeningen 2019 inclusief tarieven en de Verordening kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2019

De raad besluit:
Vast te stellen de volgende verordeningen:
1. Verordening op de heffing en invordering van Forensenbelasting 2019
2. Verordening op de heffing en invordering van Haven-, kade- en opslaggeld 2019
3. Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2019
4. Verordening op de heffing en invordering van Leges 2019
5. Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019
6. Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2019
7. Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2019
8. Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2019
9. Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2019
10. Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019
11. Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2019
12. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019
De raad besluit tevens een kennelijke fout in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de
afvalstoffenheffing 2019 te corrigeren. Het tarief voor de afgifte van matrassen is vastgesteld
op € 0 ,-.
13.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De raad besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen (hierna APV),
waarin de artikelen 4:9a (hoofdstuk 4, afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging), 5:13
(hoofdstuk 5, afdeling 2 Collecteren) en 5:15 (hoofdstuk 5, afdeling 3 Venten) worden opgenomen;
2. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen in werking te laten treden op 1
januari 2019.
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14.

Verzamelbesluit 2018-4

De raad besluit:
1. Het Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-4 met bijbehorende begrotingswijziging vast te
stellen;
2. Het voordelige resultaat ad. € 1.191.100 ten gunste te brengen van het product onvoorziene
uitgaven;
3. Het saldo van het product onvoorziene uitgaven ad. € 1.998.112 toe te voegen aan de algemene
reserve.
15.

Vervolg raadsakkoord - onderwerp energietransitie

De raad besluit:

In te stemmen met het vervolg op het raadsinitiatief over de energietransitie door
opdracht te geven tot:
1. de verkenning van een kennisfunctie en;
2. een afwegingskader voor experimenten met de energietransitie.
16.

Doorontwikkeling griffie

De heer Hartsuiker (HL) en de heer Eijer (FNP) leggen stemverklaringen af.
De raad besluit:
1.
In te zetten op de (personele) versterking van de griffie en daartoe:
a.
Voor 2019 incidenteel € 216.000,- beschikbaar te stellen en dit mee te nemen in het eerste
verzamelbesluit 2019;
b.
Voor 2020 en verder structureel € 123.000,- beschikbaar te stellen bij de Perspectiefnota
2020-2023.
17.

Motie vreemd aan de orde van de dag, 100 jaar kiesrecht – 1 dag Vrouwenveen

Dictum motie (D66 e.a.)
Verzoekt het college/ draagt het college op:
•
•
•
•

Een plan op te stellen voor de viering van 100 jaar kiesrecht waarbij aangesloten wordt bij
initiatieven nationaal en in de provincie en hierbij de positie van de vrouw in de politiek
extra aandacht te geven;
Zich in te spannen om 8 maart te benutten en Heerenveen om te dopen in Vrouwenveen en
deze dag te gebruiken om aandacht te vragen voor diversiteit in de politiek, vrouwen in het
bijzonder.
Dit plan aan de raad voor te leggen in januari of februari 2019, zodat duidelijk zal zijn op
welke wijze de gemeente Heerenveen hieraan op de korte, middellange en lange termijn
aandacht besteedt;
De dekking voor de financiële consequenties van dit plan te vinden in het Thema Samen met
inwoners en/of Financiën en Organisatie.

Burgemeester Van der Zwan geeft aan de griffie bij het plan te betrekken en de naam
‘Vrouwenveen’ op te vatten als suggestie.
Deze motie is aangenomen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: D66, GroenLinks, SP, VVD, PvdA, VVD, GBH
Fractie(s) tegen: CU, FNP, HL
17.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 januari 2019.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw E.M. Witzke

de heer T.J. van der Zwan
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