Besluitenlijst Commissie SAZA
Datum

05-09-2019

Tijd

19:30 - 21:45

Locatie

Vergaderruimte 12/13

Voorzitter

J. Abma

Commissiegriffier

J. Elzinga

Aanwezigen

Commissieleden:
E. Bijlsma (GBH), S Blacquière (CDA, J.J. Buwalda (PvdA),
G. van Dijk-Nijboer (GL), A. Eijer (FNP), C. de Heij-Nap (CU), B. Hoekstra
(CDA), Sandra Jakovljevic (GBH), Rixt de Jong (D66),
A. de Jong-Kleefstra (FNP), R. Klinker (GL), M. Kuipers-Jansma (VVD),
W. Ottens (PVDA), D. van Ruth (SP), J. van der Schaar (HL),
R. Sotthewes (D66), E. van der Ven-de Vos (PVDA)
Agendapunt 10 W. Ottens (PVDA)
Portefeuillehouders:
H. Broekhuizen, J. Zoetendal, T. van der Zwan
I. Zwanenburg (VVD)

Afwezig

1

Opening
Voorzitter J. Abma opent de vergadering.
Toelichting
Een welkom aan de heer Eijer (FNP) die zitting neemt in commissie SAZA in
de plaats van mevrouw Buikhuizen.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Toelichting
Mevrouw Van Dijk (GL) vraagt uitstel van behandeling van agendapunt 10.
Onderbouwing hiervoor is dat de financiële onderbouwing van de
herstructurering niet tijdig genoeg is aangeleverd voor een gedegen
afweging.
De overige fracties geven aan het agendapunt wel in behandeling te willen
nemen.
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Vaststellen besluitenlijst 13 juni 2019
De besluitenlijst van 13 juni 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5

Rondvraag
Er worden diverse vragen gesteld.

-

Statiegeld voor herbruikbare bekers bij festivals – mevrouw Bijlsma
(GBH) vraagt om deze bekers bij alle festivals in te voeren.

Wethouder Zoetendal licht toe dat er aandacht is voor duurzaamheid en
getracht wordt herbruikbare bekers bij festivals in vergunningen te regelen.

-

-

6

Ballonnen op festival Open Air – mevrouw Jakovljević (GBH) vraagt
aandacht voor het gebruik van ballonnen op festivals, deze zijn niet
duurzaam.
Kerstmusical –mevrouw Van der Ven (PvdA) vraagt wanneer er
reactie komt op eerdere vraag over kerstmusical.
Aangegeven wordt dat de reactie spoedig volgt.
Maatwerk voorziening in zorg - de heer Sotthewes (D66)– vraagt
wanneer reactie komt op gestelde vraag in commissie 13 juni –
(verslag De heer Sotthewes (D66) vraagt naar beantwoording van
diverse vragen gesteld in 2018.
Toegezegd wordt door de wethouder binnenkort reactie te geven.)
Aangegeven wordt dat de reactie spoedig volgt.
Lachgas - mevrouw de Jong (FNP) kondigt een motie aan met
verzoek, in navolging van Amsterdam, om het gebruik van lachgas
te verbieden.

OBS De Basis - Jaarverslag en jaarrekening 2018
Besluit
Wordt als hamerstuk toegevoegd aan de agenda voor de raad van 16
september 2019 tenzij CDA met een tegenbericht komt.
Toelichting
De heer Hoekstra (CDA) vraagt naar de geldstroom van de Basis Ambion en
vraagt om aanvullende cijfers.
Toezeggingen


Aanvullende cijfers geldstroom van OBS De Basis Ambion

Wethouder Zoetendal zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.
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OBS De Basis - Mr. J.B. Kanschool - vooraankondiging opheffing
Voorafgaand aan behandeling in commissie: toelichting en presentatie
namens het schoolbestuur OBS De Basis: mevrouw I. Jansen en de heer R.
Brandsma
Besluit
Geconstateerd wordt dat de commissie de nodige vragen heeft gesteld.
Toelichting
Mevrouw I. Jansen, schoolbestuur De Basis geeft een toelichting op
ontwikkelingen in het leerlingen aantal en behoud van scholen in het
plattelandsgebied Oosthoek en op het voorgenomen besluit.
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De heer Eijer (FNP)–freget nei mear ynformaasje oer de foar en neidielen
fan de 5 oplossings scenario’s foar de skoallen.
Wethouder Zoetendal geeft op de vraag of de raad in het proces een rol
heeft aan dat de rol van de raad erg beperkt is. In het raadsvoorstel komt
de afweging van het college het voorstel over te nemen, anders moet de
gemeente de school overnemen.
Toezeggingen


Informatie over de voor- en nadelen van de 5 oplossingscenario's
van de scholen.

Mevrouw Jansen zegt toe dat deze worden beschikbaar gesteld.
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Heerenveen Sportstad - Basketball Court
Er wordt geen besluitvorming gevraagd aan de raad op een later moment.
Het college heeft de initiatiefnemers van een subsidie voorzien.
Toelichting
De heer J. van der Werf van Dyna '75 licht de Basketball Court toe.
3x3 Basketball wordt veel buiten gespeeld en om het veld zichtbaarder voor
jeugd te maken wordt het verplaatst van Park Ten Woude naar Sportstad.

9

Heerenveen Noord - Disc Golfcourse
Er wordt geen besluitvorming aan de raad gevraagd. Het college heeft de
initiatiefnemers van een subsidie voorzien, met een proef voor een jaar.
Toelichting
Wethouder Zoetendal geeft in een toelichting aan dat in het sportbeleid is
opgenomen om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken.
De grond is afgewaardeerd en er zit geen exploitatie op.
Inspreker mevrouw Feenstra licht haar bezwaar tegen de komst van de Disc
Golfcourse toe. Zij geeft in haar visie op het gebruik van het gebied aan dat
met name in het proces dat is gevolgd de omwonenden en betrokken
onvoldoende zijn gehoord.
Op vragen van commissieleden waarom de inwoners niet voldoende zijn
geïnformeerd wordt aangegeven dat in de wijkavonden de ontwikkeling van
de golfcourse zijn besproken.
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GR SW Fryslân/Caparis - herstructurering
Besluit
Wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda raadsvergadering van
16 september 2019.
Toelichting
Mevrouw Van Dijk (GL) heeft diverse vragen en zal deze als technische
Pagina 3

vragen indienen, zij geeft aan dat ze de financiële gegevens graag voor de
zomer had gehad.
- In het voorstel staat dat eigenaarschap een uitdrukkelijk verzoek van de
raad is.
Wethouders Broekhuizen geeft aan dat het onderwerp vaak in behandeling
is geweest en de commissie geen signalen heeft gegeven om een andere
koers aan te nemen.
- Waarover beslist de raad straks en waarover niet meer.
Wethouders Broekhuizen licht toe dat in het nieuwe construct, een lichte
GR, de raad en college er straks korter op kunnen zitten en meer invloed
kunnen uitoefenen.
- De dienstovereenkomst is vijf jaar geldig en wat gebeurt er na vijf jaar in
het kader van aanbesteding verplichting.
Mevrouw Van der Sluis geeft aan dat na het besluit door alle raden er een
alleenrecht wordt vastgesteld waarin uitgesproken wordt dat bij Caparis
wordt ingekocht.
De heer Hoekstra (CDA) wat is er geregeld in de aanbesteding binnen vijf
jaar, dat wordt nu geregeld.
Mevrouw Kuipers (VVD) vraagt naar de (financiële) risico’s op korte en
lange termijn (na de 5 jaar).
Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat er veel zekerheid is ingebouwd.
Er is vijf jaar overeenkomst met de gemeenten die er uitgaan, waarmee
gekeken kan worden hoe de participatiewet vorm moet worden gegeven.
Mevrouw Ottens (PvdA) vraagt naar eventuele ontslagen binnen het
personeel.
Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat ook zonder het nieuwe construct
er ook veel druk op de organisatie zou komen. Voor het personeel wat niet
kan worden geplaatst zal verantwoording worden genomen. Voor het
kaderpersoneel wordt een regeling voor getroffen.
Cliënten zitten in GR – NV Caparis blijft wat het is, maar de CAO wijzigt
niet.
Mevrouw De Jong (D66) vraagt naar de rol van de raad in de nieuwe
construct.
Wethouder Broekhuizen geeft aan dat in het nieuwe construct de rol meer
bij het college en bij de raad komt te liggen. De vier gemeenten hebben
gezamenlijk het beleid opgesteld.
Mevrouw Van Dijk (GL) vraagt wat als de raad niet instemt maar uitstel
vraagt.
Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat er dan een erg goede reden
moet zijn voor uitstel. Caparis is veel negatief in het nieuws geweest en nu
stellen de acht betrokken gemeenten in gezamenlijkheid een besluit voor.
Mevrouw De Heij (CU) vraagt of de vernieuwingskosten doorberekend zijn
in de eindafrekening.
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Wethouder Broekhuizen geeft aan dat dit het geval is.
De heer Hoekstra (CDA) – komt de dienstverleningsovereenkomst nog terug
er zijn open einden over tarieven en belasting.
Toegelicht wordt dat NV Caparis straks een eigen bedrijf wordt met kosten
en opbrengsten, maar is weer een geldstroom naar GR, de gemeenten. De
BTW op personeel zit in een ander bedrijf, in de GR, deze betaald het
salaris.
Wethouder Broekhuizen geeft aan dat de dienstverleningsovereenkomst een
college bevoegdheid is, maar ter kennisname naar de raad gaat.
De heer Hoekstra (CDA) ziet graag voor het besluit de notitie, met name
over de aanbesteding, graag nog toegelicht en vraagt hoe de evaluatie
momenten worden ingezet.
De heer Blacquière vraagt naar benoeming Raad van Commissarissen.
Wethouder Broekhuizen geeft aan dat de profielen nog niet klaar zijn.
Toezeggingen


Caparis als eigen risicodrager

Toegezegd wordt dat over Caparis als eigen risicodrager aanvullende
informatie wordt verstrekt.


Notitie Gr. SW Fryslân / Caparis – herstructurering

Wethouder Broekhuizen zegt toe in het najaar dit in een notitie ter
bespreking voor te leggen.
11

Sluiting
Voorzitter J. Abma sluit de vergadering.
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