BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raadscommissie
Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu op maandag 4 februari 2019 (19.30 - 21.00 uur)
Aanwezig:

voorzitter de heer Van der Woude
PvdA: mevrouw Sijtsma, de heer Van der Wal
VVD: de heer Tromp, de heer Walsweer
CDA: de heer Breeuwsma (vanaf 19.40 uur), mevrouw Rinkes
GL: mevrouw G. Rozema
GBH: de heer Van der Ven
FNP: de heer Hooijsma
D66: mevrouw De Vries (vanaf 19.36 uur)
SP: de heer Steenbergen, de heer Van der Veen
CU: heer Derks
HL: de heer Hartsuiker

Verder aanwezig: wethouder de heer Van Veen
Commissiegriffier: mevrouw Witzke
Afwezig: voorzitter de heer Eijer, de heer Kolle (HL), de heer Van der Honing (GL), mevrouw de Jong
(D66), mevrouw Reitsma (CDA), de heer De Swart (FNP)
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/
1. Opening
Voorzitter de heer Van der Woude opent de vergadering.
2.

Vaststelling agenda

3a.

Besluitenlijsten van de openbare vergadering van 10 januari 2019 en de
commissoriale vergadering van 10 januari 2019
In de besluitenlijst van de commissie ROM van 10 januari 2019 wordt onder
punt 5 ‘hemellaan’ gecorrigeerd in ‘Van Helomalaan’. De besluitenlijsten worden
aldus vastgesteld.
3b.
Toezeggingen / LTA
Geen opmerkingen/vragen.
3c.
Actualiteit gaswinning
Geen actualiteiten.
4.
Mededelingen / ingekomen stukken
Wethouder Van Veen deelt mee dat naar aanleiding van de motie van 26 november 2018 het college
een diaperchallenge opgezet heeft. Er hebben zich 43 geïnteresseerden aangemeld. In de komende
tijd gaat de proef van start, deelnemers betalen een eigen bijdrage van €100,- waarvan €50,- borg.
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.
5.
Rondvraag
De heer Van der Veen vraagt of de uitslagen van de fijnstofmetingen in de K.R. Poststraat uit
november al beschikbaar zijn. Wethouder Van Veen geeft aan dat de uitslagen nog niet bekend zijn,
maar dat ze in de commissie ROM van april gedeeld kunnen worden samen met onder andere
onderzoek over Heerenveen Beter Bereikbaar.
De heer Hartsuiker stelt enkele vragen over de ijshockeyhal en de kosten die bij de sluiting zijn
gemaakt. Wethouder Van Veen zegt toe de antwoorden op de vragen eind februari mee te nemen in
het feitenrelaas over de ijshockeyhal die de raad van het college ontvangt.
6.
Kamerverhuurbeleid
De fracties van SP, PvdA, GBH, FNP, VVD en D66 stellen vragen of hebben opmerkingen over de
voorliggende stukken. Enkele onderwerpen worden door meerdere fracties genoemd. Dit betreft het
meldpunt voor overlast van kamerverhuur, een huurdersbelangencommissie, huisvesting van
arbeidsmigranten, het al dan niet clusteren van kamerverhuur en (hulp bij zoeken naar) een locatie
voor de sportcampus.

De commissie staat een inspreker van de publieke tribune toe:
De heer Steenwijk is eigenaar en verhuurder van kamers in Heerenveen en legt uit hoe zijn contact
met de gemeente is en hoe hij gecontroleerd wordt.
Wethouder Van Veen geeft aan graag de reacties van de fracties nog via de mail te ontvangen zodat
het college deze nauwkeurig door kan nemen en eventueel aanpassingen kan doen.
De voorzitter concludeert dat het college de gedane suggesties al dan niet in het beleid verwerkt
waarna het ter inzage wordt gelegd en terugkomt naar de raad ter besluitvorming.
7.
Prestatieafspraken
De fractie van SP stelt vragen over de brief van het college en de gemaakte afspraken.
De fractie van HL geeft en reactie op de gemaakte afspraken.
8.
Rapport monitor grondbedrijf
Geen vragen of opmerkingen.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.03 uur.

