Besluitenlijst Raadsvergadering 8 juli 2019
Datum

08-07-2019

Tijd

20:00 – 22:00

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

T.J. van der Zwan

Griffier

L. Roest-Jonkers

Aanwezig

PvdA

de heer J.J. Buwalda, 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 T.A.
Waterlander, de heer G. Walsweer, 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 (21:30 uur,
tijdens agendapunt 10), de heer E. de Swart

GL

mevrouw E. Bijlsma, mevrouw G. van Dijk-Nijboer de heer R.
van der Honing, Mevrouw G. Rozema (21:36 uur, tijdens
agendapunt 10)

GB

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

wethouders de heren J.C.F. Broekhuizen, J. van Veen en J.R. Zoetendal
Afwezig

1

mevrouw W. Ottens (PvdA)

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet aanwezigen en
kijkers welkom.

Toelichting
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer B. Hoekstra (CDA) (9).
2

Vaststellen van de agenda
Toegevoegd aan de agenda wordt agendapunt 14: motie vreemd aan de orde
van de dag FNP – Stimulearjen gebrûk fan in reintonne.

De agenda wordt aldus vastgesteld.
3

Benoeming commissielid ROM - de heer N. Bolman (Heerenveen Lokaal)

De raad besluit met 24 stemmen:
de heer N. Bolman van de fractie Heerenveen Lokaal te benoemen als
commissielid ROM in de plaats van de heer B. Kolle.

Toelichting
De vergadering wordt geschorst voor schriftelijke stemming.
De commissie van stemopneming wordt gevormd door mevrouw Sijtsma
(voorzitter), de heer De Swart en mevrouw Reitsma. Er worden 28 geldige
stemmen uitgebracht waarvan 4 stemmen blanco en 24 stemmen voor.
De voorzitter deelt mee dat met algemeen goedvinden raadslid de heer R.
Tromp benoemd is tot voorzitter van de commissie ROM.
4

Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.

5

Besluitenlijsten d.d. 17-06-2019 en 24-06-2019
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6

Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

Toelichting
De heer Eijer (FNP) verzoekt om de ingekomen stukken B2 en D2 opheffing OBS
J.B. Kanschool te agenderen en hiervoor een afgevaardigde van de Koepel uit te
nodigen.

Toezegging:
Agenderen brieven opheffing OBS J.B. Kanschool Jubbega in de commissie
SAZA.
7

Voortgang raadsakkoord
De heer Van der Woude licht de voortgang van het raadsakkoord toe.

Toelichting
Met betrekking tot de energietransitie komt in november een voorstel naar de
raad. De heer Van der Woude geeft tevens aan dat de raad kaarten heeft
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ontvangen van de KNVB voor de voetbalwedstrijd op 3 september 2019 in
Heerenveen.
8

Kamerverhuurbeleid

De raad besluit met algemene stemmen:
het kamerverhuurbeleid vast te stellen.
Er wordt een amendement (ID 60) over goed verhuurderschap ingediend door
de SP. Dit amendement wordt na een toezegging ingetrokken.
Er wordt een motie (ID 169) over handhaving ingediend door HL. De motie
wordt na een toezegging ingetrokken.
De motie (ID 167) over onttrekkingsvergunning wordt ingediend door SP en
verworpen met 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: SP, FNP,
Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, CU, HL.
Stemverklaring S. Sijtsma (PvdA) motie 167 SP over onttrekkingsvergunning: de
fractie PvdA is het eens met de strekking van de motie, maar zou graag zien
dat hiervoor een vorm gevonden wordt in het paraplubestemmingsplan.
Daarom stemmen de raadsleden van de PvdA tegen deze motie.
Stemverklaring R. van der Honing (GL) motie 167 SP over

onttrekkingsvergunning: sluit zich aan bij de woorden van S. Sijtsma.
De motie (ID 168) over handhaving aantal arbeidsmigranten op 21 in het
pand Stationsplein 2 te Heerenveen wordt ingediend door de SP en
verworpen met 2 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: SP
Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL.

Stemverklaring A. Hartsuiker (HL) motie 168 SP over handhaving pand

Stationsplein 2: dit valt niet onder het nieuwe kamerverhuurbeleid en het

college heeft moeite om daar te handhaven. Daarnaast geeft het college aan er
alles aan te doen om de overlast te beperken. A. Hartsuiker vindt het jammer
dat de SP verwachtingen heeft gewekt bij bewoners en omwonenden dat het

met deze motie opgelost zal zijn, en dat is niet zo. Daarom stemt A. Hartsuiker
tegen deze motie.

Stemverklaring R. van der Honing (GL) motie 168 SP over handhaving pand

Stationsplein 2: De fractie GL is het eens met de strekking van de motie SP over
handhaving Stationsplein, maar de raadsleden van GL stemmen tegen deze
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motie omdat het college heeft aangegeven niet te kunnen handhaven zoals

bedoeld in de motie, en omdat er toegezegd is dat het rapport dat volgt in de
commissie besproken wordt, waarna opnieuw gekeken wordt naar wat
verstandig is.

Toezeggingen
ID 109: Er wordt een paragraaf kamerverhuur opgenomen in het jaarlijks
handhavingsverslag. Het rapport wordt geagendeerd voor de commissie AZ.
In het paraplubestemmingsplan wordt een onderdeel over goed
verhuurderschap opgenomen.
9

Heerenveen, Van Helomalaan 2 - vergunning parkeerterrein

De raad besluit met algemene stemmen:
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
realiseren van parkeervoorzieningen op het perceel van Helomalaan 2
Heerenveen;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken wanneer er geen zienswijze over de ontwerpverklaring zijn
ingediend.
10

Tjalleberd, Beeldkwaliteitsplan BKP - schoollocatie

De raad besluit met algemene stemmen:
1. in te stemmen met de reactienota zienswijzen;
2. het beeldkwaliteitsplan Schoollocatie Tjalleberd vast te stellen;
3. het beeldkwaliteitsplan op te nemen in de Welstandsnota.
Er wordt een motie 170 over actief betrekken omwonenden ingediend door HL
en aangenomen, waarin de raad het college oproept:
•

omwonenden actief te betrekken in het vervolgtraject in goede afstemming
en gezamenlijkheid met de stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang
(SBV) en de school;

•

de gemeenteraad op de hoogte te houden van dit vervolgtraject.
De motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 12 stemmen
tegen.

Stemverhouding:
Fractie(s) voor: HL, PvdA, VVD, GL, D66, SP, HL
Fractie(s) tegen:, CDA, FNP, GBH, CU.
Stemverklaring A. Reitsma (CDA) motie 170 HL over actief betrekken

omwonenden: de raadsleden van CDA kunnen zich vinden in de strekking van
deze motie maar stemmen tegen de motie omdat zij de motie overbodig
vinden.
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Stemverklaring T. v/d Ven (GBH) motie 170 HL over actief betrekken

omwonenden: de raadsleden van GBH kunnen zich vinden in de strekking van
deze motie maar stemmen tegen de motie omdat zij de motie overbodig
vinden.

Stemverklaring L. de Heij (CU) motie 170 HL over actief betrekken

omwonenden: L. de Heij kan zich vinden in de strekking van deze motie maar
stemt tegen de motie omdat L. de Heij de motie overbodig vindt.

Stemverklaring A. Eijer (FNP) motie 170 HL over actief betrekken omwonenden:
de raadsleden van FNP kunnen zich vinden in de strekking van deze motie
maar stemmen tegen de motie omdat zij de motie overbodig vinden.

Stemverklaring R. v/d Honing (GL) motie 170 HL over actief betrekken

omwonenden: gezien het positieve advies van het college over deze motie
stemmen de raadsleden van GL voor deze motie.

Toezegging:
ID 110: De gemeente pakt een faciliterende regierol (school is bouwheer) en
kijkt met school en omwonenden kritisch naar de dubbele gebruiksfunctie
school en MFA, wat het meest efficiënt is voor wat betreft verkeer en maximaal
haalbaar is, en hoe de omgeving zo groen mogelijk te houden. Het college
geeft hierover terugkoppeling aan de raad.
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Tjalleberd, VVGB omgevingsvergunning - schoollocatie

De raad besluit met algemene stemmen:
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor:
a. het bouwen van een school en twee bergingen;
b. het herinrichten van de buitenruimte (voorplein);
c. het uitbreiden van het parkeerterrein;
d. het verbreden van de toegangsweg op de locatie it Hiem naast nummer
3 te Tjalleberd;
2.

deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn
ingediend.

12

Oranjewoud, VVGB woning Casimiralaan naast nr. 8

De raad besluit met algemene stemmen:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen
van een woning op de locatie Casimiralaan naast nummer 8 te Oranjewoud;
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2. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen
aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn
ingediend.
13

Glasvezelnetwerk brugbediening

De raad besluit met algemene stemmen:
1. akkoord te gaan met de aanleg van het “Glasvezelnetwerk AkkrumHooivaartsweg-Poolsbrug-Warrebrug”, in samenwerking met de provincie
Fryslân en Rijkswaterstaat;
2. hiervoor eenmalig een krediet beschikbaar stellen van € 160.000,
(structurele kapitaalslast van € 9.300);
3. overeenkomstig de begrotingswijziging de afschrijftermijn van het
glasvezelnetwerk vaststellen op 30 jaar.

Stemverklaring:
De heer Van de Veen (SP) spreekt zijn dank uit voor het bezoek aan het
Swettehûs in Leeuwarden waar uitleg is gegeven over veiligheid en glasvezel bij
brugbediening.
14

Skoatterwâld - krediet voor bruggen

De raad besluit met algemene stemmen:
het beschikbare krediet van € 520.000 vrij te geven ten behoeve van de
realisatie van een tweetal autobruggen in de 3e fase van Skoatterwâld.
15

Moasje frjemd oan de oarder fan de dei (FNP)- Stimulearjen gebrûk fan in
reintonne

De ried beslút mei 21 stimmen foar, 9 stimmen tsjin:
it kolleezje te fersikjen:
1. om yn oerlis mei de provinsje te gean om sa gau as mooglik te kommen
mei in stimulearringsregeling foar it oanskaffen fan in reintonne troch
ynwenners fan Heerenveen;
2. noch dit jier in útstel mei de útwurke regeling hjirta foar te lizzen oan de
ried foar beslútfoarming, ynklusyf de finansjele aspekten.

Moasje 171:
Stimulearjen gebrûk fan in reintonne
De moasje wurdt intsjinne troch de FNP in oannaam mei 21 stimmen foar
en 9 stimmen tsjin.
Stimferhâlding:
Fraksje(s) foar: FNP, PvdA, CDA, GL, D66, SP, CU
Fraksje(s) tsjin: VVD, GBH, HL
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.
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