Besluitenlijst Commissie Algemene Zaken
Datum

05-09-2019

Tijd

21:50 – 23:20

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

R. van der Woude

Griffier

L. Roest-Jonkers

Aanwezigen

Commissieleden:
J. Abma (CDA), H. Rinkes (CDA), K.P. Derks (CU), R. van der Honing
(GL), G. Rozema (GL), T. van der Ven (GBH), A. Hartsuiker (HL), D. van
Ruth (SP), P. Steenbergen (SP), E. de Swart (FNP), A. Eijer (FNP), B. van
der Ven (PvdA) (t/m agendapunt 6), W. Ottens (PvdA) (t/m agendapunt
6), J. Blank (PvdA) (vanaf agendapunt 7), S. Sijtsma (PvdA) (vanaf
agendapunt 7), O. De Vries (D66), R. Tromp (VVD)
Portefeuillehouders:
T. van der Zwan, J. van Veen, J. Zoetendal

1

Opening
Voorzitter R. van der Woude opent de vergadering om 21.50 uur.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019
De besluitenlijst van 27 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Mededelingen
Er wordt een mededeling gedaan door burgemeester Van der Zwan over
ontwikkelingen rondom bedrijventerrein De Wierde en de vondst van een te
hoge concentratie cadmium in het afvalwater van Omrin. De directeur van
de FUMO, de heer Hofstra is aanwezig om vragen te beantwoorden en het
feitenrelaas toe te lichten.
Er wordt aangegeven dat het college de GGD verzocht heeft om onderzoek
te doen naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De GGD heeft
een eerste conclusie getrokken, namelijk dat de aangetroffen concentraties
cadmium en het opgewaaide stof geen gevaar vormen voor de gezondheid
van omwonenden en medewerkers; alle waarden vallen ruim onder de
toxische grenswaarde. De GGD doet nog verder onderzoek naar de
aanwezigheid van zware metalen. Over drie weken is er een rapport klaar;
dit kan indien gewenst toegelicht worden aan de raad.
Er wordt aangegeven dat niet bekend is wat de bron is van de vervuiling.

Er wordt aangegeven dat er een pilot komt voor een systeem met de
samenwerkende partijen, waarin informatie met elkaar gedeeld wordt.
5

Rondvraag
A. Hartsuiker (HL) vraagt om enveloppen met 'aan de fractie van...' niet
open te maken bij de postkamer. Dit wordt opgepakt door de griffie.

6

Zorg- Kinderboerderij Ten Woude
Voorafgaand aan behandeling in commissie is er een presentatie door
initiatiefnemer mevrouw K. Brandsma. Aansluitend worden er vragen
gesteld.
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de
raadsvergadering van 16 september 2019.

7

Inkoopmonitor 2018
Er worden een aantal verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord. Er
wordt een toezegging gedaan naar aanleiding van een vraag van de heer J.
Blank (PvdA).
Toezegging


Inkoopmonitor - Benchmark lokale/regionale economie

Er wordt in kaart gebracht hoe we het als gemeente doen ten opzichte van
andere gemeenten in Friesland als het gaat om lokale/regionale economie.
8

Nota Samenwerken
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de
raadsvergadering van 16 september 2019.
Toelichting
Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat in het voorjaar van 2020 van een
aantal risicovolle verbonden partijen het risicoprofiel beschikbaar zal zijn.
Gezamenlijk met de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke zal een
risicoprofiel opgesteld worden van de GR'en FUMO, Veiligheidsregio en
Caparis.
Toezegging


Raad aan de slag met aanbevelingen ROB en Berenschot over
interbestuurlijke samenwerking

Er komt er een stuk van de griffier over het oppakken van de aanbeveling
om als raad zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de ROB
(rapport wisselwerking) en Berenschot (rapport democratische legitimiteit
bij interbestuurlijke samenwerking).
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9

Controleprotocol jaarrekening 2019
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de
raadsvergadering van 16 september 2019.

10

Sluiting
Voorzitter R. van der Woude sluit de vergadering om 23.20 uur.
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