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Moties/amendementen 2017

30 januari 2017
20170130 Motie Brandveiligheidskeurmerk – D66, VVD, PvdA, CDA, CU,
PGL, VL
Aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem tegen.
Tegen: LPT
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 januari 2017, behandelende
de Rapportage steekproef brandveiligheid en ‘Wonen boven Winkels’,
constaterende dat:
• de Inspectie voor Veiligheid en Justitie een drietal aanbevelingen heeft gedaan
- Spreek eigenaren van bouwwerken nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid en
zorgplicht voor brandveiligheid en help hen deze verantwoordelijkheden te dragen.
- Neem een voorlichtende, stimulerende en adviserende rol aan met betrekking tot
brandveiligheid en gebouweigenaren.
- Inventariseer de brandveiligheidsrisico’s in de bestaande bouw en betrek de uitkomst
daarvan bij de opstelling en uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente, zoals
ook in Leeuwarden al voor een belangrijk deel is gedaan.
• uit de steekproef blijkt dat eigenaren nog steeds moeite hebben om aan de eigen
verantwoordelijkheid invulling te geven.
overwegende dat:
• de gemeente uitdrukkelijk een stimulerende rol heeft als het gaat om brandveiligheid.
• er in de gemeente Nijmegen momenteel een pilot gaande is met een Brandveiligheidskeurmerk,
waarvan de reeds behaalde resultaten veelbelovend zijn.
• onderstaand verzoek aansluit bij de voorlichtende acties zoals aangekondigd door het College.
verzoekt het College om:
• om samen met de ketenpartners; waaronder de brandweer, Veiligheidsregio Fryslan, de
verzekeraars, Studiestad Leeuwarden en de verhuurders te onderzoeken of, en zo ja op welke
wijze, ook in de gemeente Leeuwarden een Brandveiligheidskeurmerk kan worden ingevoerd.
• hierin mogelijkheden te verkennen met betrekking tot rolverdeling en financiële bijdragen van
de genoemde ketenpartners
• de resultaten van dit onderzoek voor 1 juni 2017 aan de Gemeenteraad te presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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13 Februari 2017
20170213 Motie Verklaring van geen bedenkingen voor een bouwplan voor
Stationsweg 15 – PvdA, PGL, D66, FNP
Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Voor: PvdA, D66, PALGroenLinks, FNP, Gemeentebelangen en List Tilma
De raad van de Gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 13 februari 2017,
behandelende het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een bouwplan
voor Stationsweg 15,
overwegende dat:
- de raad streeft naar een verantwoorde wijze van herontwikkeling van de zuidkant van de
Stationsweg/het Zuiderplein;
- hiervoor een passend ruimtelijk kader op dit moment onvoldoende aanwezig is;

verzoekt het college:
- een visie te formuleren op het gebied op en rondom het Zuiderplein/Stationsweg;
- in deze visie voor wat betreft de welstandsrichtlijnen met name de huidige noordelijke
straatwand van de Stationsweg van Baljeestraat tot aan het ING kantoor en oostelijke
wand van het Zuiderplein tot aan het Klanderijgebouw als referentiekader te nemen;
- dit zowel betrekking te laten hebben op zowel hoogte, volume als verschijningsvorm,
waarbij de waardevolle karakteristieke en/of monumentale bebouwing adequaat
beschermd zal worden;
- deze visie voor 1 juli 2017 aan de raad te doen toekomen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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20170213 Motie Raadsonderzoek Caparis – GBL, D66, VVD, CU, VL
Verworpen met 13 stemmen voor en 23 tegen
Voor: GBL, VVD, CU, D66
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 13 februari 2017 etc..
In overweging nemend dat;
‐

‐
‐
‐

De raad, vanuit haar controlerende rol, inzicht wil verkrijgen in de wijze waarop de
gemeenteraad en haar bestuurders in hun verschillende rollen formeel en informeel
geacteerd hebben in het dossier Caparis
De raad, vanuit haar rollen bij (organen van) Gemeenschappelijke Regelingen lering wil
trekken uit dit dossier naar de toekomst toe.
Zij hiertoe een onderzoek wil doen.
Zij, voor wat het gedeelte gericht op verbetering / verheldering van haar positie bij
Gemeenschappelijke Regelingen in de toekomt, het onderzoek “invloed van gemeenteraad
op samenwerking o.b.v. Wet Gemeenschappelijke Regelingen” wil betrekken.

Voorts overwegende dat:
‐ Zij dit onderzoek op de meest geëigende en kosteneffectieve wijze wil doen;
‐ Zij dit onderzoek indien mogelijk in samenwerking met andere gemeenteraden van de
gemeenschappelijke regeling SW Fryslân wil doen.
Besluit:
I Tot het instellen van een vooronderzoek om op korte termijn antwoord te krijgen op de volgende
vragen:
‐ Zijn andere gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling geïnteresseerd in deelname
aan een gemeenschappelijke onderzoek?
‐ Welke onderzoeksvragen moeten er gesteld worden?
‐ Kan de voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen benodigde informatie met een
nader onderzoek boven water komen?
‐ Welke methode van onderzoek ( raadsenquête, rekenkameronderzoek, extern onderzoek) is
daartoe het meest geschikt?
‐ Hoe kan de procesbegeleiding van het onderzoek door de raad c.q. raden het beste vorm
gegeven worden?
‐ Welke kosten zijn er met het onderzoek gemoeid?
II Voor het vooronderzoek een commissie in te stellen bestaande uit 2 leden aan te wijzen door en
uit de gezamenlijke collegefracties en 2 leden aan te wijzen door en uit de gezamenlijke niet‐
collegefracties.
III Deze commissie te verzoeken de uitkomst van dit vooronderzoek uiterlijk 15 april 2017 voor te
leggen aan de Gemeenteraad.
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6 maart 2017
20170306 Motie Inkoop Groene Stroom – PGL, PvdA, D66, VL
Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Tegen: VVD, GBL, FNP

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 6 maart 2017
kennis nemend van:
- Het onderzoek dat SOMO in opdracht van Greenpeace Nederland heeft uitgevoerd naar het gebruik
van groene stroom bij alle Nederlandse gemeenten;
- Het gegeven dat De Stichting Openbare Verlichting Fryslân de stroom op dit moment inkoopt voor
Leeuwarden en andere Friese gemeenten bij De Vrije Energieproducent BV;
overwegende dat:
- Uit het SOMO onderzoek blijkt dat De Stichting Openbare Verlichting Fryslân, waaronder
Leeuwarden, geen stroom afneemt bij een groene energiemaatschappij;
- De gebruikte Garanties van Oorsprong bij energiecentrales in IJsland niet leiden tot nieuwe
investeringen in duurzame energie;
tevens overwegende dat
- Per 1 januari 2018 de levering van stroom opnieuw wordt ingekocht;
- Er verschillende energiemaatschappijen zijn die volledig groene stroom aanbieden en Garanties van
Oorsprong afgeven van energie in Nederland of zelfs in het noorden des lands;
- Een aantal van deze energiemaatschappijen expliciet de activiteiten lokale energiecoöperaties
ondersteund;
- Het inkopen van stroom bij deze maatschappijen wel bijdraagt aan investeringen in duurzame
energie en de lokale economie;
- Veel gemeenten de stap hebben gemaakt naar groene stroom en Nederlandse GvO’s en aantal
gemeentes ook wil toewerken naar regionale groene stroom als uitgangspunt.
spreekt uit:
- Bij de inkoop van elektriciteit de volgende uitgangspunten te willen hanteren: o In te kopen
bij een volledig groene leverancier;
o Tenminste Garanties van Oorsprong (GvO’s) uit Nederland aan te
kopen;
o Zo snel mogelijk toe te werken naar 100% GvO’s uit de regio (het noorden van het land).
- Een afschrift van deze motie rond te sturen naar de raden van Friese gemeenten en de
overige inkooppartners van Stichting OVL Fryslân.
en gaat over tot de orde van de dag.
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20170306 Motie intrekken aanbesteding natuurlijke begrazing – D66, FNP
Verworpen met 4 stemmen voor en 32 tegen
Voor: D66, FNP
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 6 maart, behandelende de brief van
het college van respectievelijk 2 en 14 februari over de uitspraak kort geding inzake gunning
aanbesteding natuurlijke begrazing.
Overwegende dat;
De afgelopen jaren de schaapskudde met herder in de Groene Ster een vertrouwd onderdeel is
geworden van het natuurgebied en de omliggende omgeving.
De gunning van de aanbesteding natuurlijke begrazing aan een ander dan stadschaapherder Sam
Westra en zijn schaapskudde tot grote reuring en maatschappelijke onrust heeft geleid.
Constaterende dat;
Aard en schaal van de werkzaamheden (kleine zelfstandig-werkende herder met ‘levende have’) de
vraag oproept of dit zich leent voor aanbesteding.
Traditionele, streekgebonden schaapsherders door aanbestedingen in hun voortbestaan worden
bedreigd.
De rechter in een verkort vonnis van 2 februari 2017 in overweging geeft tot een intrekkingsbesluit te
komen en de opdracht niet langer te gunnen.
De gemeenteraad het college reeds heeft verzocht een notitie op te stellen over het gemeentelijk beleid
omtrent natuurlijke begrazing.
Verzoekt het college om;
Tot een intrekkingsbesluit te komen inzake de aanbesteding natuurlijke begrazing door schapen in de
gemeente Leeuwarden, in ieder geval totdat de notitie natuurlijke begrazing wordt vastgesteld.
Zich in te spannen schaapsherder Sam en zijn kudde op passende wijze zijn verbondenheid met de
Groene Ster te laten behouden.
En gaat over tot de orde van de dag,
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20170306 Motie Stopzetten overname medewerkers Caparis – GBL, VVD,
D66, CU
Verworpen met 13 stemmen voor en 23 tegen
Voor: GBL, D66, VVD, CU
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 6 maart 2017 etc..
In overweging nemend dat:
‐
het College in eerdere bijeenkomsten de Gemeenteraad meermalen heeft toegezegd om het
herstructureringsplan Caparis aan de Gemeenteraad ter behandeling voor te leggen;
‐
dit herstructureringsplan tot op heden nog steeds niet aan Gemeenteraad is voorgelegd;
‐
de Gemeenteraad uit de krant moest vernemen dat het College voornemens is om meerdere
medewerkers van Caparis in dienst te laten treden van de Gemeente Leeuwarden;
Voorts in overweging nemend dat:
‐
De Raad op zo kort mogelijke termijn een integraal herstructureringsplan wil waarin staan:
a) De organisatorische en financiële gevolgen voor de gemeente, waaronder de financiële
gevolgen van de (voortijdige) ontvlechting van Caparis;
b) De gevolgen voor het personeel dat overgenomen wordt alsmede voor het personeel dat
(al dan niet tijdelijk) nog in Caparis achterblijft.
c) De adviezen van de Ondernemingsraad en, voor zover van toepassing, de uitkomst van het
overleg met de vakbonden over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen.
Besluit:
Draagt het College op om met onmiddellijke ingang te stoppen verdere stappen te zetten in het
overnemen van medewerkers van Caparis voordat het herstructureringsplan binnen de
Gemeenteraad besproken is en daar integrale besluitvorming over heeft plaatsgevonden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20170306 Motie toekomst agrariërs in het LOF – CDA, FNP
Verworpen met 7 stemmen voor en 27 stemmen tegen
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 6 maart 2017, behandelend het agendapunt
Evaluatie en verlengen concessieperiode LOF, gelezen het raadsvoorstel.
Overwegende dat:
De gemeente een OZB-opslag heeft voor ondernemers, onder beheer van het LOF;
Dit LOF oorspronkelijk werd opgericht met de doelstelling te komen tot een solidaire versteviging van het
economisch klimaat in Leeuwarden;
Het beoogde voordeel vooral duidelijk wordt bij initiatieven rond de binnenstad, of andere gebieden met een
concrete gedeelde economische aantrekkelijkheid;
Een OZB-opslag een lastenverzwaring is die door ondernemers moet worden terugverdiend;
Niet alle ondernemers in Leeuwarden in staat zijn hun winsten te vergroten. Veelgenoemde voorbeelden zijn
agrariërs, de luchtmachtbasis en het MCL;
Laatstgenoemde (luchtmachtbasis en MCL) voor hun financiering afhankelijk zijn van ministerie
respectievelijk zorgverzekeraars;
Agrariërs daarmee in een uitzonderlijke positie komen waarbij de opslag een pure lastenverzwaring is waar
geen mogelijkheid tegenover staat deze door te berekenen;
Na de herindeling van 2018 het percentage agrariërs in de nieuwe gemeente behoorlijk toeneemt.
Verzoekt het college:
Een toekomstvisie te formuleren voor agrariërs binnen het LOF, waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is
tot een retributie-regeling te komen, of anderzijds tot een uitzondering te komen, bijvoorbeeld via de invoer
van Bedrijven Investeringszones (BIZ);
Deze toekomstvisie voor het zomerreces aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20 maart 2017
20170320 Motie Oprichting “Leeuwarder Energie Bedrijf” – PvdA, CU, PGL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen
Tegen: FNP, GBL, VVD, CDA
De raad van Leeuwarden, bijeen op 20 maart 2017 en besprekend het onderwerp Aardgasvrije
wijken en geothermie.
Constaterend dat:
‐Een groot deel van de ondergrond in onze provincie zich bij uitstek leent voor de winning van heet
water middels het concept geothermie,
‐Enkele commerciële partijen inmiddels een concessie hebben verworven om deze energie te gaan
exploiteren,
‐Er voorts een grote zuivelfabriek in de stad regelmatig een overschot heeft aan flinke hoeveelheden
heet water,
‐De nieuwe doelstelling van de gemeente Leeuwarden in de energie agenda 2020 luidt dat er een
reductie van het gebruik van fossiele energie van 16% dient te worden gerealiseerd,
En overwegende dat:
‐Aanbieders van grote hoeveelheden heet water worstelen met zekerheden omtrent een renderende
transport en levering hiervan aan een grote verscheidenheid aan afnemers,
‐Er juist met name voor commerciële partijen risico’s kleven aan de aanleg van een warmtenetwerk,
‐De aanleg hiervan onderhevig is aan een wirwar van regels, voorschriften en belangen van vele
partijen,
‐De realisatie bijgevolg moeizaam of helemaal niet dreigt plaats te vinden en ondersteuning van de
lokale overheid dus dringend gewenst is,
‐Het eigendom van het bestaande elektriciteitsnetwerk en de aardgasleidingen in ons land ook in
handen is van de overheid,
Verzoekt het college:
Met het respecteren van hetgeen er op dit vlak reeds zelfstandig bestaat de haalbaarheid te
onderzoeken van de oprichting van een Leeuwarder Energie Bedrijf (LEB) met daarin een
meerderheidsbelang van de gemeente.
Doelstelling: de energietransitie naar het gebruik van meer duurzame energie faciliteren.
Daarbij voor het risicovolle deel van de financiering diverse hier speciaal voor in het leven geroepen
fondsen aan te schrijven voor ondersteuning.
Binnen dat bedrijf een gemeentelijk warmtenetwerk op rendabele wijze te exploiteren door verhuur
aan aanbieders van heet water.
Zo mogelijk hier ook andere energie gerelateerde taken van de gemeente in onder te brengen en
voor 1 oktober 2017 de raad verslag te doen van de bevindingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

