BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen,
gehouden op maandag 21 januari 2019
Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester
Griffier:
mevrouw E.M. Witzke
Aanwezig:
PvdA: mevrouw W. Ottens, de heer A. Ouahim, mevrouw S. Sijtsma, de heer J. Stalenburg
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 G. Walsweer,
de heer T.A. Waterlander
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, de heer E. de Swart
GL:
mevrouw G. van Dijk-Nijboer, de heer R. van der Honing, mevrouw G. Rozema
GBH: mevrouw E. Bijlsma, 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: wethouders de heer J.C.F. Broekhuizen, de heer J. van Veen en
de heer J.R. Zoetendal
Afwezig: mevrouw I. Zwanenburg (VVD)
Deze vergadering is te beluisteren en te bekijken via de webcast:
https://channel.royalcast.com/gemeenteheerenveen/#!/

1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering.
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij nummer 2, mevrouw Bijlsma (GBH).

2. Vaststelling agenda
Er is een motie bij agendapunt 6. Van der Valk Heerenveen aangekondigd.
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag, dit is agendapunt 10. Supermerk
Skoatterwâld (FNP)
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3. Mondelinge vragen
GB (Van der Ven) vraagt naar wijziging van artikel 220f van de Gemeentewet betreffende
het OZB-tarief van maatschappelijke instellingen.
Wethouder Broekhuizen beantwoordt de vragen en zegt toe de raad op de hoogte te stellen
van de opties naar aanleiding van de wijziging van artikel 220f ten opzicht van de huidige
eigen regeling.

4. Besluitenlijst 17 december 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. a. Lijst ingekomen Stukken
CU (De Heij) vraagt de collegebrief Saza 40 ‘Sa dogge wy dat’ op de agenda van de
commissie Saza te plaatsen.
De lijst ingekomen stukken wordt aldus vastgesteld.
b. Voortgang raadsakkoord
De heer Van der Woude licht recente ontwikkelingen rondom de G1000 en het proces rondom
Energietransitie toe.

6. Van der Valk Heerenveen
De heer Hoekstra (CDA) legt een stemverklaring af.

1

De raad besluit:
- Kennis te nemen van de inventarisatie van meningen en belangen met betrekking tot de
eventuele komst van een Van der Valk hotel naar Heerenveen en de stand van zaken met
betrekking tot de verschillende scenario’s,
-Maakt een keuze uit de drie voorgelegde scenario’s en kiest voor Scenario 1. Van der Valk
hotel in Skoatterwâld.
-De raad stemt in met het opstellen van een kaderstellende notitie voor gebiedsontwikkeling
in de A32-zone indien u instemt met de komst van een hotel.
Stemming:
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA 4, GBH, D66 1 (mw. De Vries)
Fractie(s) tegen: CDA 1 (dhr. Hoekstra), GL, D66 1 (mw. De Jong), SP, CU, HL.
Scenario 1: Van der Valk Hotel in Skoatterwâld is aangenomen met: 18 stemmen voor en 12
stemmen tegen.





Motie Bewonersbetrokkenheid bij komst Van der Valk ingediend door VVD, PVDA en GBH
Dictum:
Verzoekt het college/ draagt het college op:
De bewoners en andere belanghebbenden (o.a. VV Heerenveen) van de aanliggende wijken
actief en constructief te betrekken bij invulling van het gekozen scenario om op deze manier
een beter draagvlak en acceptatie te bewerkstelligen, waarbij rekening wordt gehouden met
onder meer of het gebouw passend is in de omgeving (beeldkwaliteit), er een goede
verkeersdoorstroming is, de verkeersveiligheid gegarandeerd is en er voldoende aandacht is
voor de veiligheid van de fietsers
De gemeenteraad op de hoogte te houden van het gezamenlijke overleg met de bewoners en
belanghebbenden.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, VVD, GL, GBH, D66, CU, HL,
Fractie(s) tegen: CDA, FNP, SP
De motie is aangenomen met: 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

7.

Startnotitie Klimaatadaptatie
De raad besluit:
De startnotitie Klimaatadaptie vast te stellen.

8.

Eindrapportage verkenning toekomstperspectief voortgezet onderwijs
De raad besluit:
1. (extern) technisch en financieel verdiepings- en verbredingsonderzoek te laten uitvoeren
naar in hoeverre de huisvestingsstrategie zoals verwoord in scenario 1 haalbaar is;
2. hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen ad € 20.000 (bij verzamelbesluit 20191)

9.

Veiligheidsregio Fryslân Kaderbrief 2020-2023
De raad besluit:
1. De zienswijze over de kaderbrief 2020-2023 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord
in de brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

10. Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - Supermerk Skoatterwâld




Dictum:
Fersiket it kolleezje:
Om in oersicht te jaan fan de hjoeddeistige situaasje oangeande it festigiingsbelied
supermerken yn de gemeente Hearrenfean en dit ta te spitsen op Skoatterwâld wêrby alle
mooglike lokaasjes foar in supermerk yn byld brocht wurde ek al jout it bestimmingsplan
hjirfoar no, noch, gjin romte.
Yn dit oersicht ek de lokaasje súdlik fan de sportfjilden fan vv Heerenveen mei te nimmen.
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De heer Eijer (FNP) licht de motie toe. Wethouder Broekhuizen reageert op de motie en raadt
deze af.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: FNP
Fractie(s) tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, SP, CU, HL.
De motie is verworpen met stemverhouding: met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2019.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw E.M. Witzke

de heer T.J. van der Zwan
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