Besluitenlijst
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Aanwezig

Raadsvergadering 24 februari 2020
24-02-2020
20:00 – 23:00 uur
Raadszaal
T.J. van der Zwan
L. Roest-Jonkers
PvdA de heer J.J. Buwalda, mevrouw W. Ottens, de heer A. Ouahim,
mevrouw E. van der Ven-de Vos, de heer G.J. van der Wal (t/m
agendapunt 19), mevrouw S. Sijtsma (tot agendapunt 4)
VVD
mevrouw M.D. Kuipers-Jansma, de heer T.A. Waterlander,
de heer G. Walsweer
CDA
de heer J. Abma, de heer K. Breeuwsma, mevrouw A. 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
de heer J. van der Veen, mevrouw D. van Ruth
CU

Afwezig
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mevrouw C. de Heij-Nap

HL
de heer A.B.J. Hartsuiker
wethouder de heer J. van Veen
mevrouw I. Zwanenburg (VVD), de heer R. Tromp (VVD), de heer B.
Hoekstra (CDA), mevrouw S. Sijtsma (PvdA) (vanaf agendapunt 4)
Wethouders de heren J.C.F. Broekhuizen en J.R. Zoetendal
Opening
Waarnemend voorzitter de heer R. van der Woude opent de
raadsvergadering om 20.05 uur en deelt mee dat de heer Hartsuiker
gearriveerd is. Mevrouw Zwanenburg, de heer Tromp en de heer Hoekstra
zijn afwezig.
De heer R. van der Woude deelt mee dat de raad zojuist in een besloten
vergadering een besluit genomen heeft over de aanbeveling tot
herbenoeming van de burgemeester.
De heer R. van der Woude geeft aan dat, zoals gebruikelijk en vastgelegd in
de verordening, de bekendmaking van de aanbeveling tot herbenoeming
wordt gedaan door de fractievoorzitter van de grootste fractie, en geeft
mevrouw W. Ottens het woord.
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Bekend maken van de aanbeveling tot herbenoeming
Mevrouw W. Ottens deelt namens de raad mee:

“Medio 2020 loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Heerenveen
af. De burgemeester heeft te kennen gegeven voor herbenoeming in
aanmerking te willen komen, waarna de herbenoemingsprocedure is
gestart.
De aanbeveling voor de herbenoeming is voorbereid door de
vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie, bestaande uit 10
fractievoorzitters, is door de raad ingesteld. De vicevoorzitter van de raad is
voorzitter van de vertrouwenscommissie, geen lid.
De gemeenteraad heeft zojuist een besluit genomen over de aanbeveling
voor de herbenoeming van de burgemeester, om:
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, door
tussenkomst van de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, aan
te bevelen de heer T.J. van der Zwan te herbenoemen tot burgemeester
van Heerenveen.
De heer Van der Zwan wordt als burgervader gewaardeerd door inwoners,
is zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. De uitstraling van de
burgemeester naar buiten is plezierig. Waardering is er over zijn rol als
voorzitter van raad en college en als aanjager van vernieuwende processen.
De gemeente Heerenveen is gebaat bij continuïteit en stabiliteit van een
burgemeester als de heer Van der Zwan. De heer Van der Zwan is
betrokken en zet zich vol energie in voor onze gemeente.
De aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Van der Zwan wordt
toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt door tussenkomst van de commissaris van
de Koning in de provincie Fryslân. De commissaris brengt advies uit aan de
Minister over de aanbeveling van de raad. Het Koninklijk Besluit over de
herbenoeming van de burgemeester wordt in het voorjaar verwacht.”.
Mevrouw Ottens feliciteert de heer Van der Zwan namens de raad en
overhandigt bloemen.
3

Schorsing
De heer R. van der Woude schorst de raadsvergadering, zodat aanwezigen
in de gelegenheid worden gesteld om de heer Van der Zwan te feliciteren.
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Heropening
Na de schorsing vangt de reguliere raadsvergadering aan, die de heer Van
der Zwan zoals gebruikelijk voorzit.
De voorzitter heropent de vergadering en heet aanwezigen en kijkers
welkom.
Toelichting
Eventuele hoofdelijke stemming begint bij A. Hartsuiker.
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Vaststellen van de agenda
Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met de volgende wijziging:
Agendapunt 20 wordt toegevoegd – Moasje frjemd oan de oarder fan de dei
ID 201: Skrasse leechfleanrûte
Toelichting
G. van der Wal (PvdA) geeft aan de vergadering bij agendapunt 20 te
verlaten vanuit het oogpunt van belangenverstrengeling in verband met zijn
functie bij Defensie.

6

Mondelinge vragen
Woonlasten in gemeente Heerenveen
A. Eijer (FNP) vraagt toelichting van het college over de toename van
woonlasten zoals blijkt uit de cijfers van vereniging Eigen Huis.
Wethouder Van Veen geeft aan dat bij navraag voor onderbouwing van deze
cijfers Eigen Huis aangeeft dat het onderzoek geen maatwerk per gemeente
betreft, maar variabele tarieven van individuele gemeenten, afgezet tegen
het landelijke gemiddelde. Door deze methodiek van onderzoek is er geen
overeenkomst met de eigen cijfers van de gemeente.
Lood in waterleidingen
A. Hartsuiker (HL) vraagt aan het college of er ook loden waterleidingen in
de gemeente zijn geconstateerd.
Wethouder Van Veen geeft aan dat in Commissie ROM dit onderwerp is
behandeld en zoals toegezegd (ID 166) informatie is toegezonden. Vitens is
verantwoordelijk tot aan de perceelgrens. Het kan voorkomen dat er nog
eigenaren zijn die in een eerder stadium niet mee hebben gewerkt en daar
geen aanpassingen zijn gedaan. Van de 26 scholen zijn er vier voor 1960
gebouwd, 1 school heeft bericht dat er geen loden leidingen aanwezig zijn,
van de ander drie scholen wordt nog een reactie verwacht.
Waarnemend voorzitter R. van der Woude neemt het voorzitterschap over.
Voetbalwedstrijd SC Heerenveen – Feijenoord
T. Waterlander (VVD) geeft aan dat het een onveilige situatie was tijdens
het verloop van de voetbalwedstrijd en stelt vragen.
Portefeuillehouder Van der Zwan licht toe dat er sprake was van uitdagend
gedrag van de supporters, bij de ontstane onlusten hebben de stewards
goed gereageerd, de burgemeester geeft een pluim aan de stewards voor
hun adequate aanpak. De burgemeester was niet op de hoogte dat
uitsupporters door het hele stadion aanwezig waren. De sluiting van de
horeca in Heerenveen rondom de voetbalwedstrijd is een initiatief van de
ondernemers zelf geweest. Om meer normalisatie van voetbal te krijgen is
het beleid gericht op minder inzet van politie bij voetbalwedstrijden. De
veiligheid in en rondom de wedstrijd wordt binnenkort geëvalueerd in de
vierhoek, openbaar ministerie, gemeente, politie en de voetbalclub.
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Caparis
D. van Ruth (SP) stelt vragen over signalen van conflicten binnen Caparis
tussen OR, directie en aandeelhouders en vraagt waarom het college de
raad hier niet over heeft geïnformeerd. D. van Ruth geeft aan dat de
integriteit van de directie in twijfel wordt getrokken en vraagt waarom er
geen integriteitsonderzoek is uitgevoerd.
Burgemeester Van der Zwan geeft aan dat hij als aandeelhouder dit conflict
ten zeerste betreurt. Het betreft een probleem van OR, directie en de raad
van toezicht. Diverse acties waaronder mediation hebben geen resultaat
gehad, inmiddels is het conflict aangekaart bij de Ondernemingskamer. De
OR heeft mondeling forse beschuldigingen geuit en hierop is om
toelichtende stukken en onderbouwing gevraagd. De OR wordt alsnog
uitgenodigd de stukken aan te leveren.
De waarnemend voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de
voorzitter.
7.a

Besluitenlijst van 27 januari 2020
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.b

Toezeggingen / moties
Besluit
De lijst toezeggingen en moties wordt gewijzigd vastgesteld.
Toelichting
J. van der Veen (SP) geeft aan dat Toezegging ID158 is afgedaan, er is een
flyer aanwezig bij de huisartsen.

8.a

Lijst ingekomen stukken
Besluit
De lijst ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld.
Toelichting
A. Eijer (FNP) vraagt raadsbrief ID 253 – Onderzoek exploitatie Sportstad te
agenderen voor eerstvolgende commissievergadering AZ.

8.b

Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Besluit
De Lange Termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Voortgang thematisch raadsakkoord
De heer Van der Woude geeft aan dat de raad, in het proces van de
energietransitie, samen met het college voor de zomer in gesprek gaat om
de afgelopen periode te reflecteren.
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Zonnepark Klaverblad Noordoost - beschikbaar stellen van €
175.000 voor onderzoek naar de gewenste capaciteit bij Liander

De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van het Klaverblad Noord
Oost te verhogen met € 175.000,--.
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Stemverklaring
H. Rinkes (CDA) geeft aan dat het proces ongemakkelijk voelt omdat de
gemeente aan Liander de kosten van € 75.000,- voor de tracéstudie betaalt,
waarna Liander een offerte kan uitbrengen.
A. Hartsuiker (HL) heeft een gelijkluidende stemverklaring.
R. van der Honing (GL) heeft een gelijkluidende stemverklaring.
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Kadernota Sociaal Domein Heerenveen
De raad besluit met algemene stemmen:
De kadernota Sociaal Domein 2019-2025 'Heerenveen ontwikkelt verder'
vaststellen.
Amendement ID 79 - Sterke pedagogische basisvoorzieningen en
kansengelijkheid wordt ingediend door R. de Jong namens de fractie van
D66.
Dictum
Toe te voegen als resultaat op pagina 21 onder het doel “Sterke
pedagogische basisvoorzieningen en kansengelijkheid” bullit nr. 8:
•

Voor niet (meer) leerplichtig geïndiceerde WMO-ers samen met het
onderwijs de stap van onderwijs naar onderwijs te stimuleren en te
vergemakkelijken.

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
Amendement ID 80 – Uitvoeringsprogramma’s voorleggen aan raad wordt
ingediend door J. van der Veen namens de fracties van SP, Groen Links en
FNP.
Dictum
Bij ‘Financiën, risico’s en beheersmaatregelen’ in de Kadernota sociaal
domein de tekst op te nemen zodat de raad zijn taak naar behoren uit kan
voeren:
“De doelen en opgaven worden vertaald in concrete beleidskaders, welke
voorgelegd zullen worden aan de raad ter besluitvorming. De
uitvoeringsprogramma’s hieruit volgend worden ter kennis en bespreking
gebracht van de raad via agendering in de raadscommissie waarna deze in
de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda komt. De raad kan
bijsturen in de perspectiefnota, bij de begroting/jaarrekening en de
jaarlijkse prognose brief over de uitgaven in het sociaal domein.”
Toezegging ID 172:
het college zegt toe de raad een plannings- en sturingsdocument voor te
leggen waarin hoofdstuk 6 en 7 van de kadernota, over kosten en realiseren
van doelstellingen meetbaar met indicatoren uitgewerkt wordt; een
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dynamisch document dat aangepast kan worden aan de ontwikkelingen. De
raad ontvangt de uitvoeringsprogramma’s en kan deze beargumenteerd
agenderen.
Na de toezegging van het college wordt het amendement ingetrokken.
Amendement ID 81 – Global Goal 5 ‘Gendergelijkheid’ wordt ingediend door
R. de Jong namens de fractie van D66.
Dictum
Toe te voegen als Global Goal op pagina 5 in de Kadernota Sociaal Domein:
•

Gendergelijkheid; het bereiken van gendergelijkheid en
empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
Het amendement wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 2
stemmen tegen.
Stemverhouding:

Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL
Fractie(s) tegen: SP
Motie ID 195 – Sturing op doelen, effecten en financiën wordt ingediend
door W. Ottens namens de fracties van PvdA, VVD, CDA, GBH.
Dictum
Om samen met de raad tussen de Kadernota en de uitvoeringsplannen
beleid te ontwikkelen en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen, met
daarin de maatschappelijk gewenste situatie in evalueerbare doelen met
subdoelen, die aangeven in welk tempo het subdoel gerealiseerd wordt, met
(financiële) indicatoren. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor de nader uit
te werken uitvoeringsplannen.
Waarbij het geheel van hoofddoelen, subdoelen, (financiële) indicatoren
evalueerbaar moet zijn:
specifiek: concreet, eenduidig te interpreteren, heldere afbakening en
reikwijdte;
o meetbaar: beleidsdoelstelling is daadwerkelijk waarneembaar en kan
aan de hand van concrete normen worden vastgesteld
o tijdgebonden: met een zo precies mogelijke tijdbepaling aangeven
wanneer het doel moet zijn gerealiseerd
Toezegging ID 172:
o

Het college zegt toe de raad een plannings- en sturingsdocument voor te
leggen waarin hoofdstuk 6 en 7 van de kadernota, over kosten en realiseren
van doelstellingen meetbaar met indicatoren uitgewerkt wordt; een
dynamisch document dat aangepast kan worden aan de ontwikkelingen. De
raad ontvangt de uitvoeringsprogramma’s en kan deze beargumenteerd
agenderen.
Na de toezegging van het college wordt de motie ingetrokken.
Motie ID 196 – Onnodige verhoging incasso wordt ingediend door W. Ottens
namens de fractie van PvdA.
Dictum
Verzoekt het college:
Er voor te zorgen dat alle financiële vorderingen gelieerd aan de gemeente
aan inwoners, enkel zuivere bedragen zullen betreffen zonder onnodige
verhogingen waaraan commerciële bedrijven verdienen.
Toezegging ID 174:
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Het college zegt toe om bij het uitvoeringsprogramma armoede een
overzicht van informatie over incasso en bedragen waar het werkelijk om
gaat op jaarbasis voor te leggen.
Na de toezegging van het college wordt de motie ingetrokken.
Motie ID 197 – Preventie schulden jongeren
wordt ingediend door W. Ottens namens de fracties van PvdA en GL.
Dictum
1. Om tijdens het schooljaar 2020/2021 een pilot te starten waarbij de
gemeente:
a. gastlessen aanbiedt aan scholieren op het MBO en voortgezet onderwijs
in de gemeente Heerenveen over schulden en het omgaan met verleidingen
en geld;
b. wekelijks een inloopspreekuur organiseert met een schuldhulpverlener op
dezelfde scholen die de jongeren begeleidt en coacht bij het maken van
financiële keuzes.
2. Om de ervaringen uit de pilot in 2020/2021 te delen met de raad en een
plan voor te leggen voor een structureel vervolg van preventieve
schuldhulpverlening bij jongeren.
De motie wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, CU, HL
Fractie(s) tegen: FNP, SP
Motie ID 198 – Zorgaanbieders wordt ingediend door A. Hartsuiker namens
de fracties van HL en SP.
Dictum
1. Te onderzoeken of er een andere/betere manier van aanbesteden
mogelijk is met daarbij een adequaat monitoring/controlling systeem.
2. Te onderzoeken welke maximale toelatingseisen gesteld kunnen worden
waaraan de huidige en toekomstige contractpartijen moeten voldoen.
3. Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn bij het toelaten van het
maximale en minimale aantal zorgaanbieders.
4. Te onderzoeken of gemeente(n) zelf als aanbieder(s) mag/mogen
optreden.
5. De gemeenteraad over de uitkomsten te informeren.
Toezegging ID 177:
Het college zegt toe dat de evaluatie GR SDF voor het zomerreces wordt
verwacht en dat hierin de vragen uit motie ID 198 aan de orde komen.
Na de toezegging van het college wordt de motie ingetrokken.
Motie ID 199 – Individuele inkomenstoeslag
wordt ingediend door J. van der Veen namens de fractie van SP.
Dictum
1. Onderzoek te doen naar de gevolgen van het verhogen van de norm van
100% naar 130%;
2. Onderzoek te doen naar de gevolgen van het betrekken van inwoners
met alleen AOW of met een klein pensioen;
3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van automatische toekenning
aan de doelgroep;
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4. De uitkomsten van deze onderzoeken, voorzien van een
dekkingsvoorstel, te betrekken bij het nieuw vorm te geven armoedebeleid
en voor te leggen aan de raad bij het uitvoeringsprogramma van de
kadernota.
Toezegging ID175:
Het college zegt toe in het uitvoeringsprogramma armoede in beeld brengen
welke effecten de verhoging van de norm van 100% naar 130% geeft.
Na de toezegging van het college wordt de motie ingetrokken.
Motie ID 200 – Wegnemen financiële drempels keuze anticonceptie
kwetsbare vrouwen
wordt ingediend door R. de Jong namens de fracties van D66 en PvdA.
Dictum
Bij het uitwerken van de Kadernota Sociaal Domein 2019-2025 in de
uitvoeringsprogramma’s, te kijken naar de behoefte en naar de
mogelijkheden om financiële drempels bij de keuze voor anticonceptie weg
te nemen voor (kwetsbare) vrouwen.
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 20 tegen.
Stemverhouding:
Fractie(s) voor: PvdA, D66
Fractie(s) tegen: VVD, CDA, FNP, GL, GBH, SP, CU, HL
Stemverklaringen:
G. van Dijk (GL) geeft aan dat de fractie GL dit graag bij de
uitvoeringsprogramma terugziet en stemt tegen de motie. E. Bijlsma (GBH)
geeft namens de fractie GBH een gelijkluidende stemverklaring.
H. Rinkes (CDA) geeft aan dat de fractie CDA liever een integraal overzicht
ontvangt en daarom tegen stemt.
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(ontwerp)Verklaring van geen bedenkingen Tweede topsportturnhal Sportstad Heerenveen
De raad besluit:
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een tweede topsport-turnhal aan de Abe Lenstraboulevard
(gronden voormalige tijdelijke Aldi);
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn
ingediend.
Stemverhouding:
Fracties voor: PVDA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH, D66, CU, HL
Fracties tegen: SP

Stemverklaring
J. van der Veen geeft aan dat de SP tegen de bouw van een topsport
turnhal is en daarom tegen stemt.

Toezegging ID 171:
Wethouder Van Veen zegt toe dat de toegezegde informatie over de
overeenkomst, en exclusiviteit, tussen gemeente Heerenveen en de
Turnbond snel aan de raad wordt toegezonden.
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Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte
De raad besluit:
1. Een gemeentelijk informatiepunt energie voor delen, luisteren en samen
optrekken in te stellen en te starten met een energie-experiment LEEF.
2. Het college te verzoeken voor juni 2020 een raadsvoorstel voor te
leggen, met de bij het energie-experiment LEEF behorende;
subsidieverordening, regelvrije ruimte, het afwegingskader, het proceskader
beoordeling en de samenstelling van de beoordelingscommissie.
3. Het college te verzoeken voor juni 2020 een voorstel voor te leggen voor
monitoren en evalueren. Zodat de raad de komende twee jaar kan
monitoren, na twee jaar kan evalueren en op basis van de evaluatie kan
besluiten over de voortzetting.
4. Het college te verzoeken om het informatiepunt en energie-experiment in
te passen in het Duurzaamheidsprogramma. Waarmee het een integraal
geheel wordt, zowel inhoudelijk als financieel en waarbij het de verwachting
is dat er synergie-effecten zijn.
5. Incidenteel vanuit de algemene reserve € 270.000 beschikbaar te stellen
voor de voorbereidingen en daarvoor bijgaande begrotingswijziging vast te
stellen. Bij de afweging bij de Perspectiefnota in juni 2020 financiële
middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
Stemverhouding:
Voor: PVDA, VVD, CDA, GL, GBH, D66, CU, SP, E. de Swart (FNP)
Tegen: A. Hartsuiker (HL), A. de Jong (FNP), A. Eijer (FNP)
Stemverklaring:
A. Hartsuiker (HL) wil dit onderwerp integraal afwegen bij de
perspectiefnota en kan daarom niet akkoord gaan met dit voorstel.

14

Verklaring van geen bedenkingen Schoterlandseweg 22 te
Hoornsterzwaag

De raad besluit met algemene stemmen:
1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
vergroten van een werkplaats en het bouwen van een werktuigenberging op
de locatie Schoterlandseweg 22 te Hoornsterzwaag;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn
ingediend.
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Akkrum Herontwikkeling Sinnebuorren
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Akkrum Sinnebuorren aanvulling
type C vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Akkrum Sinnebuorren aanvulling
type C op te nemen in de Welstandsnota.
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16

Integraal veiligheidsbeleid - tweejaarlijkse rapportage
De raad besluit met algemene stemmen:
1. De midtermreview van het integraal veiligheidsplan ‘Samen Veilig,
Samen Doen! 2017-2021’ vast te stellen.
2. In te stemmen met het opvoeren van ondermijning als extra speerpunt
voor de lopende beleidsperiode.

17

Verordening Algemene Nadeelcompensatie
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het vaststellen van de Algemene Nadeelcompensatie Regeling gemeente
Heerenveen.
2. De bevoegdheid om te beslissen op verzoeken om nadeelcompensatie te
mandateren aan het college.

18

Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Heerenveen 2020
De raad besluit met algemene stemmen:
De Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Heerenveen 2020 vast te stellen.

19

Verordening op de raadscommissies 2020
De raad besluit met algemene stemmen:
De Verordening op de raadscommissies 2020 vast te stellen.
G. van der Wal verlaat de vergadering.

20

Moasje frjemd oan de oarder fan de dei
Moasje ID 201– Skrasse leechfleanrûte
wurdt yntsjinne troch A. Eijer nammens de fraksjes fan de FNP en SP.
Dictum
Fersiket it Kolleezje
 Der by it regear op oan te trunen dat de leechfleanrûte 10A hielendal fan
tafel giet;
 Dêrfoar yn de mande mei de provinsje en de gemeenten op de rûte op
te lûken tsjinoer Definsje.
De moasje wurdt oannomen mei 25 stimmen foar en 2 stimmen tsjin.
Stimferhâlding:
Fraksje(s) foar: PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, D66, SP, CU, HL, R. v/d Woude
(GBH)
Fraksje(s) tsjin: E. Bijlsma (GBH), T. van der Ven (GBH).
Toelichting
Indiener A. Eijer licht toe dat deze laagvliegroute ook een deel van
Heerenveen betreft en wil dat deze route helemaal van tafel gaat.
Wethouder Van Veen geeft aan dat er geen plannen zijn om deze
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laagvliegroute te heropenen. Het college geeft aan dat het een provinciaal
vraagstuk betreft, maar dat het college deze motie kan ondersteunen. Het
onderwerp is actueel en wordt woensdag 26 februari a.s. in Provinciale
Staten besproken.
Stemverklaringen:
T. van der Ven (GBH) vindt de motie overbodig en acht het overleg van
Provincie en Tweede Kamer voldoende.
A. Reitsma (CDA) geeft aan dat de fractie van CDA de urgentie niet volgt,
maar wel kan instemmen met de motie.
G. van der Wal voegt zich in de vergadering.
21

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2020.

mevrouw L. Roest-Jonkers,

de heer T.J. van der Zwan,

griffier

voorzitter

Pagina 11

