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19 januari 2015
150119 Motie concretisering ambitie beleidskader bibliotheekfunctie
– D66, PvdA
Aangenomen met 25 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Voor: D66, PvdA, NLP, PGL, VL

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19‐01‐2015, behandelend het
beleidskader ‘een nieuwe bibliotheekfunctie voor de gemeente Leeuwarden, van collectie naar
connectie’,
Overwegende dat,
‐Het beleidskader inzicht geeft in hoe de bibliotheek binnen de gegeven financiële kaders haar rol en
functie kan vormgeven in de centrale vestiging, op scholen en in wijken en dorpen.
‐concretisering van de ambities de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe bibliotheekfunctie
verder kan verduidelijken.
Draagt het college op bij de uitwerking van het beleidskader en de uitvoering van de
bibliotheekfuncties de volgende zaken te ambiëren;
Ten aanzien van bezoekers en leden in de centrale en in de wijken en dorpen;
‐ Een bibliotheek en al haar wijkconnectiepunten moet relevant zijn, een groot deel van de inwoners
komt jaarlijks in een wijkconnectiepunt of komt daar in aanraking met het
bibliotheekaanbod/dienstverlening van de bibliotheek op andere wijze.
‐De bibliotheek heeft meer (betalende en niet‐betalende) leden in 2020 dan in 2015, dan wel het
ledenaantal blijft gelijk.
‐Ten minste 30% van de bezoekers van de centrale vestiging is niet‐lid van de bibliotheek.
‐Ten minste 50% van de bezoekers van de connectiepunten in wijken en dorpen is niet‐lid van de
bibliotheek.
‐Het aantal bezoekers van de centrale vestiging is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2015.
‐ Leden van de bibliotheek met een beperkte mobiliteit kennen de breng‐ en haalservice van boeken.
De service wordt optimaal benut door inwoners van de gehele gemeente.
Ten aanzien van de bibliotheek als netwerkpartner;
‐ de bibliotheek draagt samen met andere lokale culturele instellingen (zoals HCL, Tresoar, Fries
Museum) bij aan de ontsluiting van en digitaliseren van kennis m.b.t. kunst, cultuur, erfgoed (linked
open data). De inspanningen op dit gebied zijn in 2020 voor het grote publiek zichtbaar.
‐ diverse maatschappelijke organisaties vragen de bibliotheek regelmatig voor specifieke, actuele
onderwerpen voor groepen inwoners van wijken en/of dorpen digitale dossiers op lokaal niveau te
maken of debatavonden te organiseren
‐de bibliotheek zit in diverse samenwerkingsverbanden met o.a. onderwijs, bedrijven en sociale
wijkteams om laaggeletterdheid terug te brengen in de gemeente (doelstelling in actieplan
laaggeletterdheid). De inzet en het aantal faciliteiten voor laaggeletterden is in 2020 groter dan die in
2015. De wijkconnectiepunten vervullen hierin een belangrijke functie.
7

moties/amendementen 2015

Ten aanzien van de bibliotheek op scholen;
‐Er is een aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie‐ en mediavaardigheid bij de leerlingen
van deelnemende scholen.
‐alle scholen waarbij ‘de bibliotheek op school’ wordt aangeboden dragen daar in financiële zin aan
bij (eigen bijdrage scholen).
‐Meer scholieren van 12 jaar en ouder bezoeken en gebruiken de bibliotheek en/of
wijkconnectiepunten in 2020 dan nu.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie connectiepunten – VVD, PvdA
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Voor: VVD, PvdA, PGL, CDA, D66, NLP, VL

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015, behandelend de
notitie “Een nieuwe bibliotheek functie voor de gemeente Leeuwarden ‐ VAN COLLECTIE NAAR
CONNECTIE”,
Overwegende dat,
•
In de toekomstvisie voor de bibliotheken ruimte ontstaat voor het aanbieden van diensten
en functies op plekken waar dat tot nu toe niet mogelijk was. (De zogenaamde ‘connectiepunten’).
•
Het college in het debat heeft aangegeven open te staan voor de mogelijkheid om dergelijke
punten ook bij andere partners (bedrijven) te kunnen ontwikkelen.
en constaterend dat,
•
BSF en NIVO Noord de intentie hebben uitgesproken een uitwerking en pilot te willen
ontwikkelen.
Draagt het college op om,
•
Samen met BSF, NIVO Noord en Bibliotheken Midden‐Fryslân deze ontwikkeling in gang te
zetten.
•
Waar nodig te faciliteren en te ondersteunen.
•
Te zorgen dat de pilot goed aansluit bij het principe van connectiepunten: wees actief op de
plek waar je betekenisvol kunt zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie Zalen Schaaf – PGL, PvdA, VVD, CDA
Aangenomen met 31 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: NLP, FNP, CU
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015, behandelende het
agendapunt ‘Toekomstvisie Speelmanskwartier 2020’,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014 (kenmerk 397813) en de
brief d.d. 9 december 2014 van het college van b&w met ‘Aanvullende informatie over zalen Schaaf’,
constaterende dat:
‐ het huidig gebruik van de zalenaccomodatie Schaaf goed aansluit bij het multifunctionele karakter
van de binnenstad;
‐ het huidig gebruik een eigensoortige doelgroep bedient, waarbij niet of nauwelijks concurrentie
optreedt tussen de overige gemeentelijke (pop‐)concertaccomodaties;
overwegende dat:
‐ het college voorstelt dat de huidige exploitant kan doorgaan tot 30 juni 2016,
‐ de voorgenomen prijsvraag voor de voortgezette exploitatie slechts een periode van twee en een
half jaar (1 juli 2016 tot 31 december 2018) omvat,
‐ het zeer onwaarschijnlijk is dat iemand anders dan de huidige exploitant daar brood in ziet,
‐ het anderzijds de huidige exploitant wel belemmert voorgenomen (onderhouds‐) investeringen te
doen en qua programmering en producties in te spelen op het Mata Hari‐jaar 2017 en CH 2018,
‐ verhuur van de zaalaccomodatie via Carex niet of nauwelijks toegevoegde waarde heeft en er heel
goed een juridisch sluitende tijdelijke gebruiksovereenkomst met een particuliere exploitant is af te
sluiten,
‐ met het oog op de instandhouding van het gebouwencomplex het tijd wordt het onderhoud aan te
pakken,
BESLUIT:
Het college van b&w in ernstige overweging te geven:
1. de voorgenomen prijsvraag/inschrijving, die zou moeten leiden tot een voortgezette exploitatie
van het zalencomplex, uit te stellen tot najaar 2016;
2. met de exploitant rechtstreeks een tijdelijke overeenkomst af te sluiten voor het gebruik en
onderverhuur van het gebouwencomplex t/m het jaar 2018, met daarin ondermeer de volgende
bedingen:
a. als regel zullen de (podium‐)activiteiten voor 23:00 uur beëindigd moeten worden, waarna de
exploitant er zorg voor zal dragen dat het publiek binnen het uur geleidelijk en rustig vertrekt;
b. in aanvulling op het gestelde in punt 2a kunnen er 40 weekenden per kalenderjaar op vrijdag en
zaterdag (podium‐)activiteiten worden toegestaan die voor 00:30 uur moeten worden beëindigd,
waarna de exploitant er zorg voor zal dragen dat het publiek voor 01:00 uur geleidelijk en rustig is
vertrokken;
c. voor zondag t/m donderdag kan zes keer kalenderjaar ontheffing worden verleend voor
incidentele (podium‐) activiteiten onder de voorwaarden genoemd onder 2b;
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d. in overleg met de exploitant een plan van aanpak op te stellen om op korte termijn het onderhoud
aan het zalencomplex uit te voeren;
e. op basis van de expoitatiemogelijkheden een realistische gebruiksvergoeding af te spreken;
3 de ‘Toekomstvisie Speelmanskwartier 2020’ in lijn met bovenstaande punten aan te passen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie toekomst Schaaf City Theater – CDA, VVD, PGL,
PvdA, CU, D66
Aangenomen met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Tegen: FNP
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015,
Overwegende dat;
‐
in 2009 Schaaf City Theater (Schaaf) is aangekocht voor ontwikkeling van het
Speelmanskwartier en ter voorkoming van speculatie.
‐
van deze ontwikkeling is tot op heden geen sprake;
‐
duidelijkheid over de toekomst van Schaaf is gewenst voor zowel de huidige als eventueel
toekomstige exploitanten, omwonenden, de gemeente als eigenaar en andere betrokkenen;
‐
geen van de genoemde partijen er bij gediend is dat de onduidelijkheid rond Schaaf nog 4
jaar voortduurt;
‐
het huidige onderhoudsniveau momenteel laag is
Draagt het college op om;
‐
de prijsvraag om te zetten in de mogelijkheid voor geïnteresseerden om initiatieven in te
dienen om Schaaf te ontwikkelen;
‐
actief partijen uit te nodigen voor het inschrijven van initiatieven voor de ontwikkeling van
Schaaf;
‐
de initiatieven te toetsen aan de visie Speelmanskwartier 2020;
‐
voor 1 januari 2017 te komen met de resultaten en uitkomsten van de initiatieven en de
meest kansrijke initiatieven voor de ontwikkeling van Schaaf ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie consistent woonbeleid – PvdA, D66
Aangenomen met 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Voor: PvdA, D66, VVD, CU
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015, behandelende
het verzoek van de heer Bruinsma voor medewerking aan een bouwplan op het terrein van het
Burmaniakamp aan de Troelstraweg te Leeuwarden,
constaterende dat
‐ een deel van de gemeenteraad in de vergadering van 12 januari 2015 heeft aangegeven in te
stemmen met
een individueel verzoek tot medewerking aan een incidenteel bouwplan op het Burmaniaterrein
zonder dat
daar een geldig beleidsmatig kader aan ten grondslag ligt,
overwegende dat
‐ de gemeenteraad een kaderstellende functie heeft,
‐ het voor de geloofwaardigheid, transparantie en betrouwbaarheid van de gemeenteraad van
belang is dat besluiten worden genomen die in lijn zijn met eerder door de gemeenteraad zelf
vastgestelde beleidskaders,
‐ het individuele verzoek tot realisatie van woningbouw op het Burmaniaterrein in principe strijdig is
met zowel het, door de raad zelf vastgestelde, woonbeleid als met het ruimtelijk kader,
‐ de gebruikelijke inspraakprocedure bij wijzigingen op bestaande bestemmingsplannen gevolgd
moet worden,
‐ er geen sprake van een mogelijkheid tot inspraak door omwonenden en andere inwoners van
Leeuwarden op het woningbouwplan Burmania is geweest,
‐ in het voorjaar van 2015 hernieuwd beleid mbt woningbouw zal worden vastgesteld door de
gemeenteraad, waarin vele aspecten in samenhang bezien moeten worden, zoals transformatie van
(kantoor)gebouwen.
‐ het mogelijk is om hierin aan de hand van een integrale afweging te besluiten het kader voor
woningbouw op particuliere grond, zoals het Burmaniaterrein en andere locaties te verruimen,
besluit
‐ het voorliggende verzoek tot medewerking aan het ad hoc realiseren van woningbouw op het
Burmaniaterrein op dit moment noch af te wijzen, noch goed te keuren,
‐ de behandeling van en besluitvorming over aangepast woonbeleid in het voorjaar van 2015 af te
wachten,
‐ het voorliggende verzoek tot medewerking aan het realiseren van woningbouw op het
Burmaniaterrein en andere niet nu voorziene locaties, aan te houden en dit na vaststelling van het
aangepaste woonbeleid hier aan te toetsen,
en gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie evenementenbeleid – CDA, VVD, PvdA, CU, PGL, D66,
NLP, VL
Aangenomen met algemene stemmen
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015 behandelend
Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014.
Overwegende dat,
• In de beleidsregels een bijzondere positie wordt ingenomen door (meerdaagse) festivals in
het recreatiegebied “De Groene Ster”;
• In 2014 is gebleken dat er een goede balans dient te zijn tussen de mogelijke
ontwikkelingen in dit gebied en de last en de draaglast van de omgeving;
• Draagvlak voor ontwikkeling van groot belang is gezien de aanloop naar de organisatie van
Culturele Hoofdstad 2018 en de mogelijke organisatie van festivals in het gebied.
Draagt het college op:
De beleidsregels aan te passen met de volgende wijzigingen voor recreatiegebied De Groende
Ster:
• De rusttijd van tenminste 8 uur altijd wordt aangehouden.
• Ontheffing (gemotiveerd afwijken) voor geluidsproductie tot 3:00 blijft beperkt tot vrijdag
en zaterdag, binnen de overige gestelde normen en regels.
• Het college kan uitsluitend voor meerdaagse festivals gemotiveerd afwijken voor de
donderdagavond, voor maximaal 3 donderdagen per kalenderjaar.
• De communicatie aan omwonenden over evenementen zo vroeg mogelijk (agenda) en zo
volledig mogelijk plaats te laten vinden.
• Voor evenementen in de Groene Ster eveneens de omwonenden in Tytsjerksteradiel te
informeren
Voor alle organisatoren/vergunningen wordt opgenomen:
• Indien de organisatie (deels) zelf belast is met het doen van geluidsmetingen, wordt door
de gemeente aangegeven aan welke voorwaarden/certificering de betreffende apparatuur
dient te voldoen.
• Milieu inspecteurs zullen desalniettemin onaangekondigde steekproeven doen.
En gaat over tot orde van de dag.”
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150119 Motie evenementenbeleid in relatie tot CH2018 - CDA, VVD,
PvdA, CU, PGL, D66, NLP, VL
Aangenomen met algemene stemmen
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015 behandelend notitie
Evenementenbeleid
Overwegende dat,
• Het evenementenbeleid van de gemeente Leeuwarden voor de komende jaren in grote
mate in relatie staat tot Culturele Hoofdstad 2018;
• Dat het al dan niet laten organiseren of toestaan van evenementen dus ook een grote
relatie heeft met de gewenste beeldvorming van Leeuwarden en Fryslân;
• Er vanzelfsprekend ook evenementen zijn en blijven die geen relatie hebben met Culturele
Hoofdstad 2018.
Eveneens overwegende dat,
• Voor de ontwikkeling van grootschalige meerdaagse festivals, mede in relatie tot Culturele
Hoofdstad 2018 in recreatiegebied de Groende Ster een brede visie ontbreekt;
• Deze visie noodzakelijk is voor de ontwikkeling.
Draagt het college op:
• Bij de aanvragen voor evenementen vanaf 2016 en verder voor relevante initiatieven en
aanvragen, de Stichting Culturele Hoofdstad 2018 een adviserende rol te geven over de
wenselijkheid en inpasbaarheid in de organisatie van CH2018, waarbij de
vergunningverlening een eigenstandige verantwoordelijkheid van het college blijft.
• In 2015, als onderdeel van de evenementennota, te komen met planvorming voor de
Groene Ster, waarbij naast evenementen voldoende ruimte blijft voor natuur, recreatie en
rust en de stichting Culturele Hoofdstad 2018 bij die planvorming te betrekken.
En gaat over tot orde van de dag.”
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150119 Motie Zalen Schaaf (openingstijden gebruiksovereenkomst
handhaven) – NLP, FNP, VL
Verworpen met 32 stemmen tegen en 7 voor.
Voor: NLP, FNP, VL
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015, behandelende het
agendapunt ‘Toekomstvisie Speelmanskwartier 2020’,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7‐10‐2014 (kenmerk 397813) en de brief
d.d. 9 december 2014 van het college van B&W met ‘Aanvullende informatie over Zalen Schaaf’ en
het 'uit het WOB‐verzoek' productie 23 december 2014 rapportage en feitenrelaas,
Constaterende dat:
‐ het huidig gebruik van de zalenaccomodatie Schaaf goed aansluit bij het multifunctionele karakter
van de binnenstad;
‐ het huidig gebruik een eigensoortige doelgroep bedient, waarbij niet of nauwelijks concurrentie
optreedt tussen de overige gemeentelijke (pop‐)concertaccomodaties;
‐ In het visiedocument Speelmanskwartier wordt gesteld: 'dat er sprake is van overlast: van een
niveau dat ingrijpen in de openingstijden nodig is'. Uit het feitenrelaas n.a.v. WOB‐verzoek blijkt er
geen onderbouwing van deze overlast te zijn. Er blijkt geen 'klachten of overlast dossier' te zijn,
waarbij sprake zou kunnen zijn van eerder gesuggereerde structurele vorm van overlast;
‐ In het visiedocument wordt gesuggereerd, dat er sprake is van een breed door de buurt gedragen
visie met name ten aanzien van Schaaf, verwoord en ingebracht door een z.g. 'representatieve
bewonerswerkgroep'. Uit verschillende fora, als ook uit een reeks schriftelijke reacties van andere
buurtbewoners blijkt echter een ander beeld. Er zijn ook buurtbewoners met naam en toenaam
bekend die voorstander zijn van het continueren van het huidige gebruik van Schaaf. Uit het
feitenrelaas n.a.v. het WOB verzoek, is geen enkele onderbouwing gegeven, waaruit blijkt dat het
college met een representatieve afvaardiging van de buurt heeft samengewerkt in de visiebepaling.
BESLUIT:
Het college van B&W in ernstige overweging te geven:
1. De voorgenomen prijsvraag, die zou moeten leiden tot een voortgezette 'alternatieve' exploitatie
van het zalencomplex, uit te stellen tot het voorjaar 2018;
2. Met de huidige exploitant rechtstreeks een tijdelijke overeenkomst af te sluiten voor het gebruik
en onderverhuur van de zaalaccomodatie t/m het jaar 2018;
3. De opening‐en sluitingstijden te continueren op het thans geldende niveau, wat ook blijkt uit de
bestaande gebruikersovereenkomst en vergunningen;
4. In samenspraak met de exploitant een plan van aanpak op te stellen om op korte termijn het
noodzakelijk onderhoud aan het zalencomplex uit te voeren,
En gaat over tot de orde van de dag.”
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150119 Motie Zalen Schaaf (40 weken) – NLP, FNP, VL
Verworpen met 32 stemmen tegen en 7 voor.
Voor: NLP, FNP, VL
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015,
behandelende het agendapunt ‘Toekomstvisie Speelmanskwartier 2020’, gelezen het voorstel van
burgemeester en wethouders van 7‐10‐2014 (kenmerk 397813) en de brief d.d. 9 december 2014
van het college van B&W met ‘Aanvullende informatie over zalen Schaaf’,
Constaterende dat:
‐ het huidig gebruik van de zalenaccomodatie Schaaf goed aansluit bij het multifunctionele karakter
van de binnenstad;
‐ het huidig gebruik een eigensoortige doelgroep bedient, waarbij niet of nauwelijks concurrentie
optreedt tussen de overige gemeentelijke (pop‐)concertaccomodaties,
Overwegende dat:
‐ het college voorstelt dat de huidige exploitant kan doorgaan tot 30 juni 2016,
‐ de voorgenomen prijsvraag voor de voortgezette exploitatie slechts een periode van twee en een
half jaar (1 juli 2016 tot 31 december 2018) omvat,
‐ het zeer onwaarschijnlijk is dat iemand anders dan de huidige exploitant daar brood in ziet,
‐ het anderzijds de huidige exploitant wel belemmert voorgenomen (onderhouds‐) investeringen te
doen en qua programmering en producties in te spelen op het Mata Hari‐jaar 2017 en CH 2018,
‐ verhuur van de zaalaccomodatie via Carex niet of nauwelijks toegevoegde waarde heeft en er heel
goed een juridisch sluitende tijdelijke gebruiksovereenkomst met een particuliere exploitant is af te
sluiten,
‐ het hoog tijd wordt het achterstallig onderhoud aan te pakken,
BESLUIT:
Het college van B&W in ernstige overweging te geven:
1. de voorgenomen prijsvraag, die zou moeten leiden tot een voortgezette exploitatie van het
zalencomplex, uit te stellen tot voorjaar 2018;
2. met de huidige exploitant rechtstreeks een tijdelijke overeenkomst af te sluiten voor het gebruik
en onderverhuur van de zaal accommodatie t/m het jaar 2018, met daarin ondermeer de volgende
bedingen:
a. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, als regel zullen de (podium)activiteiten voor
23:00 uur beëindigd moeten worden, waarna de exploitant er zorg voor zal dragen dat het publiek
binnen het uur geleidelijk en rustig vertrekt;
b. in aanvulling op het gestelde in punt 2a kunnen er 40 weken per kalenderjaar zowel op de vrijdag
als ook op de zaterdag (dus 80 uitzonderingen per jaar) (podium‐)activiteiten worden toegestaan
tot 01:00 uur (oude regime);
c. voor zondag t/m donderdag kan extra zes (6) keer in een kalenderjaar ontheffing worden verleend
voor incidentele (podium‐) activiteiten onder de voorwaarden genoemd onder 2b;
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3. in samenspraak met de exploitant een plan van aanpak op te stellen om op korte termijn het
noodzakelijk onderhoud aan het zalencomplex uit te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.”
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16 februari 2015
150216 Motie Binnenstadsmonitor – PvdA, VVD, PGL, CDA, D66,
NLP
Aangenomen met 37 stemmen voor en 2 tegen.
Tegen: CU

De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 16 februari 2015, behandelende de
winkeltijdenverordening

overwegende dat:
 De binnenstad van Leeuwarden onder druk staat;
 De leegstand in het centrum oploopt;
 Het consumenten gedrag aan verandering onderhevig is;
 Een succesvolle en aantrekkelijke binnenstad voor consument en ondernemer alleen lukt als
alle relevante partijen samenwerken;
 Zo ook de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van goed lopend
centrum;
 Projecten als Beste Binnenstad en Binnenstad Boppe instrumenten zijn om te komen tot een
aantrekkelijk goed functionerend centrum;
 De gemeenteraad graag de vinger aan de pols wil houden ten aanzien van het functioneren
van het centrum en van de ingezette instrumenten en middelen.
 Een binnenstadsmonitor kan een belangrijke rol spelen bij het continue verbeteren van het
binnenstad klimaat.

Verzoekt het college:
 Een binnenstadsmonitor op te zetten;
 Deze monitor te ontwikkelen in nauwe samenwerking met ondernemers(verenigingen) en
het binnenstadsmanagement.
 De opzet van deze binnenstadsmonitor voor 1 oktober 2015 aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,
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9 maart 2015
150309 Moasje grien Stasjonskertier - FNP
Aangenomen met 27 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Voor: FNP, PvdA, NLP, PGL, D66, VL

De Ried fan de gemeente Ljouwert yn beslútfoarmjende gearkomste d.d. 9 maart 2015,
behanneljende de Stasjonsfisy: ynrjochting Stasjonsgebiet.
Oerweagende dat:
– It de ambysje fan it kolleezje is om in kwalitatyf heechsteande sône te kreëarjen tusken
stasjon en Prins Hendrikbrêge
– Dat de Ried fan de Gemeente Ljouwert dizze ambysje dielt
– Dat soks net kin sûnder byld bepalende beammen en gebouwen.
– Ek de provinsje Fryslân, yn de persoan fan deputearre Poepjes, har ynspanne wol om it
belang fan weardefolle beammen by it Stasjonsplein by de gemeente ûnder de oandacht te
bringen.
Draacht it kolleezje op om:
– De konklúzjes en oanbefellings fan it beammen rapport fan Terra Nostra as útgongspunt te
nimmen foar de fierdere útwurking fan de ferkear- en grienplannen foar it Stasjonskertier.
– Derfoar te soargjen dat alle war dien wurdt om de besteande beammen te sparjen en de
fitaliteit fan dizze te befoarderjen.
– Te ûndersykjen hokker beammen geskikt binne om te ferplantsjen.
– Yn in griene paragraaf in konkrete en detaillearre ynfolling te jaan fan de takomstige
sitewaasje oangeande de beammen, struken en fierdere grienfoarsjennings yn it gebiet
Sudersingel-stasjon-Sophialeane.
– Dêrby te ûndersykjen of it eardere plantsoen mei alluere oan de Sophialeane opnij
oanlein wurde kin mei syn paden en beammen yn Ingelske lânskipsstyl.
– Boppeneamde griene paragraaf foar te lizzen oan de Ried fan de Gemeente Ljouwert foar
diskusje, debat en beslút. wurdt input foar it d.û.
En giet oer ta de oarder fan de dei.
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150309 Motie Voetgangerstunnel NS Station – PGL, CDA, PvdA,
NLP, CU
Aangenomen met algemene stemmen.
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 9 maart 2015, behandelende het
agendapunt ‘Stationsvisie: inrichting Stationsgebied’.
Overwegende dat:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

De voetgangerstunnel onder het spoor in het NS‐station een zeer belangrijke verbindende
functie heeft tussen de noord – en zuidzijde van de spoorweg;
Er dagelijks circa 11 000 reizigers per dag op het station Leeuwarden een treinreis maken.
Het gebruik van de tunnel in het Leeuwarder NS‐station bovengemiddeld is ten opzichte van
andere spoorstations;
De tunnel naast het gebruik door treinreizigers ook een functie heeft voor circa 7000
passanten jaarlijks die geen treinreis maken,
Het hier een belangrijke interwijkverbinding betreft, zoals genoemd in de aangenomen
Tweede Kamer‐motie van kamerlid Van Veldhoven;
De motie Van Veldhoven het belang van een goede interwijkverbinding benadrukt en dat,
indien NS en gemeente niet tot overeenstemming komen, de staatssecretaris kan worden
ingeschakeld;
De verbindingsfunctie van de voetgangerstunnel verdwijnt indien het voornemen van de NS
tot het plaatsen van OV–poortjes realiteit wordt;
De raad van de gemeente Leeuwarden hierbij publiekelijk uitspreekt dat de
voetgangerstunnel haar functie als verbindende doorgang moet behouden.

Draagt het College op:
‐
‐

Zich in de onderhandeling met de NS, met steun van de raad, tot het uiterste in te spannen
om de verbindende functie van de voetgangerstunnel in het NS‐station te behouden;
Dat wanneer onverhoopt de inspanningen van het College niet tot het gewenste resultaat
leiden, het College de staatssecretaris inschakelt en zowel de raad als de Tweede Kamer
hierover informeert.

En gaat over tot de orde van de dag.

21

moties/amendementen 2015

150309 Motie prioriteit langzaam verkeer Stationsgebied – PGL, CU
Verworpen met 6 stemmen voor en 33 tegen.
Voor: PGL, CU
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 9 maart 2015, behandelende het realisatiebesluit
Inrichtingsplan Stationsgebied.
Overwegende
‐
Dat dagelijks tienduizenden voetgangers en fietsers gebruikmaken van het stationsgebied;
‐
Dat in het gebied een uitnodigende entree en een aantrekkelijke looproute naar de binnenstad
wordt nagestreefd;
‐
Voetgangersverkeer vanaf het busstation en de westzijde van het treinstation gebruik zal maken
van de westelijke voetgangersoversteek over de Stationsweg;
‐ In het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan (GVVP) op de parkeerring (binnenring) prioriteit
wordt gegeven aan voetgangers en fietsers boven het autoverkeer;
‐ De Baljeestraat door het vervallen van het noordelijke fietspad een belangrijke fietsroute wordt
en bij deze straat een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van de Stationsweg gewenst
is;
‐ Veel autoverkeer van de Stationsweg gebruik maakt dat geen bestemming heeft in het gebied en
mede door realisatie van de tweede fase van de Westelijke invalsweg voldoende alternatieve
autoroutes voorhanden zijn
Draagt het college op
‐ Bij alle voetgangers‐ en fietsoversteken bij de Stationsweg uit te gaan van voorrang voor
voetgangers en fietsers;
‐ Bij de oversteek vanuit de Baljeestraat twee aparte oversteekpunten met voorrang voor fietsers
en voetgangers te ontwerpen;
‐ Twee jaar na de realisatie van de herinrichting een evaluatie te maken van de
verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid en deze evaluatie ter bespreking aan te bieden
aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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150309 Motie gratis bewaakte fietsenstalling Stationsgebied, juist in
het weekend – PGL
Verworpen met 6 stemmen voor en 33 tegen.
Voor: PGL, FNP

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 9 maart 2015, behandelende het realisatiebesluit
Inrichtingsplan Stationsgebied.
Overwegende
‐ Dat het gebruik van de fiets goed is voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leeuwarden;
‐ Het aantal fietsers zal toenemen door uitbreiding van de stad binnen fietsafstand (Zuidlanden) en
het toenemende aantal studenten in Leeuwarden;
‐ Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en het aantal fietsendiefstallen afneemt door gratis
bewaakte fietsenstallingen;
‐ Met de gratis bewaakte stalling aan het Zaailand en in de Sint Jacobsstraat op dit gebied goede
ervaringen zijn opgedaan.
Constaterende
‐ Dat veel uitwonende studenten in het weekend naar huis reizen;
‐ Dat juist in het weekend veel behoefte is aan gratis bewaakte stallingen op het station;
‐ Bij betaalde stalling in het weekend het risico bestaat dat reizigers hun fiets niet in de stalling
plaatsen;
‐ Dit leidt tot verrommeling van het stationsgebied en extra hanhavingskosten met zich
meebrengt;
‐ De stalling achter het station niet wordt bewaakt en ook niet voorziet in voldoende gratis
stallingscapaciteit;
‐ Een gratis bewaakte fietsenstalling bijdraagt aan het verminderen van de kosten voor de
handhaving van foutgeparkeerde fietsen.
Tot slot overwegende
‐ Met meerdere partijen (Provincie, NS en Prorail) wordt samengewerkt aan de herinrichting van
het stationsgebied;
‐ dat naast NS ook andere aanbieders van openbaar vervoer (o.a. Arriva) en bedrijven (o.a.
Achmea, UWV) in het gebied belang hebben bij een gratis bewaakte fietsenstalling.
Draagt het college op
‐ Te onderzoeken welke kosten en baten zijn gemoeid met een gratis bewaakte fietsenstalling in
het weekend;
‐ Met de projectpartners, aanbieders van openbaar vervoer en bedrijven in het stationsgebied in
gesprek te gaan over een bijdrage in de exploitatie van de fietsenstalling;
‐ Op basis van het onderzoek en het overleg een aangepast voorstel voor de exploitatie van de
fietsenstalling voor te leggen aan de gemeenteraad, waarbij gratis stallen in het weekend het
uitgangspunt is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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23 maart 2015
150323 Motie verbetering evenementenplein OHK e.o. – PGL, PvdA,
CU, FNP, NLP, VL
Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 tegen.
Tegen: CDA, VVD en D66
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 23 maart 2015,
behandelende het agendapunt ‘Voortgang projecten manifestatie Kloppend Hart’,
constaterende dat het Oldehoofsterkerkhof sinds de oplevering in 2007 als evenementenplein in hoge mate aan de verwachtingen heeft voldaan, maar dat er nog wel het een en
ander aan te verbeteren valt,
overwegende dat:
- met het oog op KH 2018 het plein als toeristische attractie aan de voet van de
Oldehove en voor publieks- en culturele evenementen nog intensiever gebruikt zal
worden;
- het tijd wordt de vaak modderige groenstrook langs het Heer Ivostraatje een meer
bestendige inrichting te geven nu de permanente bebouwing van deze groenstrook
op de lange baan geschoven is;
- dat het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra een betere plek verdient omdat het bij
evenementen vaak ‘back-stage’ aan het publieke zicht onttrokken wordt door
podiumconstructies, toiletwagens, tenten e.d.
- twee van de vier transparant bedoelde toegangshokken voor de P-garage overbodig
lijken en beter vervangen kunnen worden door minder opvallende toegangen;
- er behoefte is aan een permanente toiletvoorziening bij of onder het plein;
- het de bedoeling lag jaarlijks tenminste één van de onbewerkte grafstenen door een
plaatselijk bedrijf te laten graferen, maar dat het bij gebrek aan budget bij een
voornemen is gebleven;
- de fonteintjes op het plein nog steeds niet optimaal werken en dat vraagt om een
structurele verbetering;
- de aansluiting van het OHK-plein en de opengewerkte tuin van het Princessenhof met
het HCL en de Prinsentuin verbetering behoeft;
BESLUIT:
 het college van b&w te verzoeken nog dit jaar een verbeterplan voor de inrichting van
het het evenementenpein Oldehoofsterkerkhof e.o. aan de raad voor te leggen,
waarin de in de overwegingen aangehaalde punten aan de orde komen;
 dit verbeterplan te laten vergezellen van een kostenraming voor de diverse
onderdelen met daarbij de mogelijke dekkingsmiddelen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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13 april 2015
150413 Motie opschorten inning ouderbijdrage voor jeugdhulp met
verblijf in het kader van de Jeugdwet – VL, PvdA, D66, PGL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Tegen: CDA, VVD, NLP, FNP
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 13 april 2015,
Constaterende dat:







In de Jeugdwet, ingegaan per 1 Januari 2015, een ouderbijdrage wordt gevraagd voor jeugdhulp
met verblijf als het kind buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het voor een dagdeel
of meer dagdelen per week buitenhuis verblijft.
De bijdrage is ingesteld met het argument dat ouders kosten besparen.
De ouderbijdrage kan oplopen tot 132,56 euro per maand of 1584 euro per jaar voor ouders van
kinderen in met jeugdhulp met verblijf.
Signalen er op wijzen dat de ouderbijdrage een drempel opwerpt voor de, meestal kwetsbare,
gezinnen om hulp te vragen.
De uitzonderingen en mogelijkheden tot compensatie via een dubbele kinderbijslag uiterst
beperkt zijn, en voor een grote groep geen oplossing bieden.
De staatssecretaris onderzoekt of de eigen bijdrage leidt tot ongewenste effecten zoals het mijden
van zorg.

Overwegende dat:





de gemeente verantwoordelijk is voor de inning van de ouderbijdrage.
Het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke zorg moeten ontberen.
In veel gevallen het argument van kostenbesparing voor ouders niet opgaat, en tot
onrechtvaardige extra lasten kan leiden.
Naar aanleiding van het onderzoek van de staatssecretaris het aannemelijk is dat de regeling
ouderbijdrage jeugdhulp met verblijf gewijzigd zal worden.

Verzoekt het college:




Het innen van de ouderbijdrage voor alle vormen van jeugdhulp met verblijf op te schorten,
zolang het onderzoek loopt naar de effecten van de ouderbijdrage.
Daarvoor lopende het onderzoek geen gegevens aan het CAK te verstrekken
Na de uitkomst van dit onderzoek en eventuele aanpassing van de Jeugdwet in contact te treden
met de Raad over de uitkomst.

En gaat over tot de orde van de dag.
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150413 Motie burgerinitiatief beweegbare Prins Hendrikbrug –
PvdA, D66, PGL, NLP, FNP
Aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Tegen: CDA, VVD, CU

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 13 april 2015, behandelende het
burger initiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug.
Constaterende dat
 De Leeuwarder Museumhaven het initiatief is gestart om de Prins Hendrikbrug weer
beweegbaar te maken en daar veel maatschappelijke ondersteuning voor heeft gekregen.
Overwegende dat
 De huidige Prins Hendrikbrug een obstakel is in watersportroutes, ruimtelijk van lage
kwaliteit is en bovendien enorm is over gedimensioneerd.
 Een smallere beweegbare Prins Hendrik brug bijdraagt aan de stedenbouwkundige
opwaardering van de nieuwe stadsentree en rode loper vanaf het nieuwe stationsgebied tot
en met het nieuwe Wilhelminaplein.
 Een beweegbare Prins Hendrikbrug en een bevaarbare oostelijke vaarroute door
Leeuwarden, de Friese hoofdstad één uur dichter bij de Alde Feanen en Grou brengt en v.v.
 Daarmee de verbinding tussen hoofdstad en watersport gebied aanmerkelijk vergroot.
 De oostelijke vaarroute een veel aantrekkelijkere vaarroute is voor watersporters dan de
huidige zuidwestelijke route.
 De Oostelijke vaar route een impuls kan zijn voor het gebied vanaf De Froskepôlle > de
jachthaven bij de Greuns > de Emmakade > het gebied rondom de Blokhuispoort en de
Bibliotheek > het gehele Leeuwarder centrum.
 Een beweegbare Prins Hendrikbrug een impuls betekent voor onze historische
museumhaven.
 Een beweegbare Prins Hendrikbrug een voorwaarde is om de oostelijke doorvaartroute langs
het Leeuwarder centrum überhaupt te creëren.
 Een beweegbare brug en oostelijke vaarroute een investering in watersportvoorzieningen is,
en daarmee mogelijk meer watersporttoeristen kan trekken, wat weer leidt tot meer
bestedingen in Leeuwarden en daarmee tot meer werkgelegenheid.
Voorts overwegende:
 Dat nu niet bekend is wat de economische effecten van een beweegbare brug en oostelijk
vaarroute (kunnen) zijn.
 Dat evenmin bekend is wat de totale kosten zijn, inclusief de kosten van de huidige brug /
route.
 Dat de nieuwe gemeente Leeuwarden geen actuele visie of heldere ambities heeft
geformuleerd ten aanzien van haar eigen positie op het gebied van watersport recreatie en
toerisme in Fryslân.
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Draagt het college op:
1. Om de relevante toeristische, economische, stedenbouwkundige, historische en
verkeerskundige effecten van de openstelling van Prins Hendrikbrug en de oostelijke
doorvaartroute langs het Leeuwarder centrum op hoofdlijnen in kaart te brengen.
2. Om de totale (aanvullende) kosten van een nieuwe brug, het doorvaarbaar maken van de
oostelijke route en de situatie van de huidige brug in kaart te brengen.
3. Een integrale businesscase uit te werken, rekening houdend met:
a. Twee fases, te weten de Pirns Hendrikbrug en de gehele oostelijke vaarroute,
b. mogelijke cofinanciering van mede overheden,
c. mogelijke cofinanciering van fondsen,
d. mogelijke bijdragen “in natura”,
e. eventuele financiering van derden,
f. mogelijke financiële ruimte uit bestaande / vrijvallende budgetten binnen eigen
gemeentelijke projecten, programma’s of begroting in kaart te brengen.
4. De raad uiterlijk september 2015 de uitkomsten voor te leggen.
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15 juni 2015
150615 Motie Fietsveiligheid Oostelijke Parkeerring – PvdA, PGL,
CU, VL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen.
Voor: PGL, PvdA, CU, VL, D66
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 15 juni 2015, behandelende de Model
Aanpak Veiliger Fietsen Leeuwarden
Overwegende dat:
- het aantal geregistreerde ongevallen bij de Oosterbrug, Vlietbrug en het Hoeksterend
hoog is;
- deze kruispunten en rotondes door de vele verschillende verkeersstromen en soorten
verkeersdeelnemers behoorlijk onoverzichtelijk zijn;
- dat bovenstaande locaties weliswaar genoemd worden in de Model Aanpak Veiliger Fietsen
Leeuwarden, maar dat hiervoor geen concreet actieplan beschikbaar is;
- bij ongelukken tussen fietsers en autoverkeer met 50 km/h letselschade vaker ernstig
uitpakt;
- een aantal van deze kruispunten/rotondes deel uitmaakt van een primaire fietsroute.
Draagt het college op:
- onderzoek te doen naar mogelijkheden om de fietsveiligheid rondom de Oosterbrug,
Vlietbrug en het Hoeksterend te vergroten;
- daarbij in ieder geval te kijken naar de mogelijkheden:
o om de snelheid van het autoverkeer op de Oosterkade te verminderen;
o om het aantal rijrichtingen te verminderen (instellen eenrichtingsverkeer);
o om autoroutes af te sluiten (bijvoorbeeld de Tuinen of een deel van de Voorstreek);
o om oversteekmogelijkheden voor fietsers te verbeteren (bijvoorbeeld door het
aanleggen van een middenberm);
o om de inrichting van de weg te optimaliseren waardoor een overzichtelijker, logischer
en veiliger wegbeeld ontstaat.
- Per optie in beeld te brengen:
o de bijdrage aan de (fiets)veiligheid;
o de verkeerskundige effecten;
o de kosten
- de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in februari 2016 aan de gemeenteraad voor te
leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,
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150615 Motie Snelfietsroutes – PvdA, PGL, CU, VL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen.
Voor: PGL, PvdA, CU, VL, D66
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 15 juni 2015, behandelende de Notitie
Fietsroutenetwerk Leeuwarden
Overwegende:
 het belang van veilige, knelpuntvrije en comfortabele fietsroutes voor de keuze van
de fiets als vervoermiddel;
 de toename van het aantal fietskilometers;
 de opkomst van de elektrische fiets en daarmee samenhangend een groter aantal
forenzen dat met de fiets naar het werk reist, alsmede de mogelijkheid om langere
afstanden per fiets af te leggen;
 dat de herkenbaarheid van fietsroutes kan bijdragen aan de veiligheid en het gebruik
daarvan.
Draagt het college op:
- de routes in bijlage 1 bij deze motie aan te merken als snelfietsroutes,
- voor deze routes de volgende kwaliteitseisen te hanteren:
o Er wordt gesloten verharding toegepast met een rode kleur,
o In woonwijken en 30 km-zones worden routes ingericht als fietsstraat,
o Langs gebiedsontsluitingswegen en in het buitengebied liggen bij voorkeur
gescheiden fietspaden,
o Bij de oversteek van gebiedsontsluitingswegen ligt een middenberm,
o Voor de breedte van fietspaden worden de richtlijnen van de Ontwerpwijzer
Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) aangehouden,
o De wachttijd bij verkeerlichten is 45-60 seconden,
- deze routes prioriteit te geven bij de uitvoering van de Notitie Fietsroutenetwerk
Leeuwarden en daarbij niet enkel het principe van werk-met-werk te hanteren.
En gaat over tot de orde van de dag,
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29 juni 2015
150629 Motie weghalen regelwerk om werkplekken voor
arbeidsgehandicapten te krijgen – PvdA, CDA, PGL, VVD, VL, CU
Aangenomen met algemene stemmen
Overwegende dat:
‐
In de jaarstukken van 2014 niets is vermeld over de inzet van arbeidsgehandicapten
‐
de werkgevers, aldus de voorzitter van VNO‐NCW in De Volkskrant van 25 juni, er (nog) niet in slagen om
arbeidsgehandicapten een baan te geven
‐
Veel mensen met een fysieke en/ of mentale beperking moeilijkheden ondervinden om een baan te krijgen;
‐
Het voor veel mensen met een fysieke en/ of mentale beperking een belemmering is te participeren op de
arbeidsmarkt;
‐
Bedrijven en overheid zich gecommitteerd hebben aan het creëren van een afgesproken aantal garantiebanen;
‐
Het momenteel voor werkgevers veel regelwerk vergt om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De regio
Zwolle bezig is met een pilot in samenwerking met “de Normaalste Zaak” om belemmeringen voor werkgevers
weg te nemen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
‐
De gemeente een opdracht heeft in het kader van de drie decentralisaties om juist ook mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan het werk te gaan.

Verzoekt het college:
1. Een pilot te starten in Leeuwarden met als doel te komen tot een regelluwe aanpak om zo werk voor
arbeidsgehandicapten te creëren en sneller mogelijk te maken.
2. Hierin werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te ontlasten.
3. De gemeente de loonwaarde te bepalen in overleg met de werkgevers
4. De mogelijkheid tot het opnemen van een detacheringsfaciliteit in deze pilot te overwegen.
5. Bij gebleken succes van deze pilot, uitrol van deze aanpak in de regio te stimuleren.
6. Het Werkbedrijf mee te nemen in de discussie rond deze pilot.
7. Vertegenwoordigers van de werknemers en organisaties die daarbij bemiddelen mee te nemen in de discussie rond deze
pilot.

en gaat over tot de orde van de dag.
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150629 Motie verjaardagbox – PvdA, VL, PGL, CU
Aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen
Voor: VL, PvdA, PGL, CU
Overwegende dat:
-

Uit jaarstukken 2014 is gebleken dat in Leeuwarden in 2014 circa 15% van alle kinderen in
de leeftijd van 0 – 18 jaar op in een huishouden met een laag inkomen zijn;
Uit jaarstukken blijkt daarnaast ook dat de focus binnen de samenwerkingsagenda met de
Provincie aanwezig is waarbij er gekeken wordt naar “kansen voor kinderen tot behind the
frontdoor”;
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 61.000 kinderen in
Nederland sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien in armoede;
In een op 25 juni 2013 verschenen advies van de kinderombudsman Marco Dullaert
gemeenten geadviseerd wordt te investeren in hulp die direct ten goede komt aan kinderen
in armoede;
het heel positief is dat de ombudsman het huidige beleid van Leeuwarden kan waarderen;
het daarom goed is om door te gaan op de ingeslagen weg
dat niet wegneemt dat het ook in Leeuwarden zo is dat er kinderen zijn die op de mooiste
dag van het jaar geen cadeautje krijgen;
Deze kinderen soms niet op school kunnen trakteren;
Een verjaardagsfeest voor kinderen in de basisschoolleeftijd een belangrijke dag is;
Zij zich soms uit schaamte zelfs ziek melden;
Een vrijwilligersorganisatie kosteloos voor de ontvanger een complete vergaardagsbox aan
kinderen die in armoede opgroeien beschikbaar wil stellen;
Een aantal vrijwilligersorganisatie al een breed zicht op de doelgroep heeft;
De gemeente bij het beschikbaar stellen van deze verjaardagsboxen aan de doelgroep een
faciliterende rol kan spelen waarbij het niet gaat om een nieuwe regeling maar juist om het
stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving.

Verzoekt het College:
1. de mogelijkheden na te gaan om de kinderen die in armoede opgroeien kosteloos een
verjaardagsbox te laten verstrekken. Daarbij faciliterend te opereren ten opzichte van een
vrijwilligersorganisatie die breed zicht heeft op de doelgroep
2. Indien daar voor de organisatie of de uitvoering kosten uit voort vloeien, die tot een bedrag
ad €10.000, te dekken uit het Fonds Impuls Sociale Investering ( ISI)
3. De raad te informeren over de voortgang en de resultaten voor 1 oktober 2015
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150629 Motie onderhoudscontract openbare verlichting – PvdA,
CDA, PGL
Aangenomen met algemene stemmen

Constaterende dat:



Er in 1987 een onderhoudscontract voor de openbare verlichting is gesloten met een
onbepaalde looptijd,
De accountant in zijn verslag over de jaarstukken 2014 meldt dat er veel onduidelijkheden
zijn met betrekking tot dit contract,

En overwegende dat:



Dergelijke contracten niet meer van deze tijd zijn
Er ten aanzien van de openbare verlichting regelmatig klachten van inwoners voorbij komen

Verzoekt het college:
Alles in het werk te stellen voornoemd contract via een redelijke opzegtermijn af te wikkelen en
aansluitend voor dit onderhoudswerk na aanbesteding conform de regelgeving een contract af te
sluiten met een looptijd van hooguit 5 jaar
En gaat over tot de orde van de dag
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150629 Motie Nieuwe werken in Boog stadskantoor – VVD, D66,
PvdA, PGL
Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Tegen: NLP, CU, VL, CDA
De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 29 juni 2015,
behandelende de Kredietruimte Boog Stadskantoor;
Overwegende dat:
-De gemeente Leeuwarden haar "Boog" van het Stadskantoor gaat opknappen
en herinrichten, -er naar verwachting in fase 1 voor 50 fte nieuwe werkplekken
gerealiseerd moeten worden, -bij verbouwing van het 'Carré, in fase 2 nog eens
75 fte extra gehuisvest moeten wor
den, -de exacte uitvoering van fase 2 afhankelijk te laten zijn van de inzichten
die in periode

o

2016-2017 worden opgedaan omtrent de structurele ruimtebehoefte na 2018,

-Er momenteel aldus het college slechts 20 mensen dagelijks gebruik maken
van thuis
werken, -Dit relatief laag is voor een grote organisatie;, -Dit aantal kan
toenemen door invoeren van het Nieuwe Werken, waarbij meer mensen
thuis kunnen werken en er minder vaste werkplekken gerealiseerd hoeven te worden.
- Dankzij technologische ontwikkelingen is het steeds vaker mogelijk om op een
andere plek dan het Stadhuis te werken. Het Nieuwe Werken ook kan bijdragen
bij het realiseren van nieuwe overheid doelstellingen
-Het 'Nieuwe Werken' zorgt voor een effici-entere benutting van de
werkplekken. Ambtenaren hebben geen vaste werkplek meer, zodat er
minder werkplekken leeg blijven als iemand parttime werkt of bijvoorbeeld
met vakantie is.
-Het werken met 'vlekkenplannen' i.p.v. met vaste werkplekken contacten
tussen afdelingen bevordert waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden
kunnen ontstaan.

o

-Zo aanzienlijke besparingen ten aanzien van het

ruimtegebruik geboekt kunnen worden

t.!.::r:

Draagt het college op: .b..1.,./J.-.w.-~ t>1 icl~"-"" ÛvH
-voor 1 nOVeFl'lbeF "an dit jaar te komen met een notitie' Het Nieuwe Werken',
waarin naast thuiswerken, ook andere aspecten van het nieuwe werken,
zoals o.a. integraal werken wordt meegenomen deze notitie een inschatting
te maken welke effecten dit heeft voor het ruimtegebruik en het aantal
werkplekken in het stadskantoor.
-Een lange termijn visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van de interne
organisatie van de gemeente en wat dat betekent voor de positie van het
Stadskantoor als centrale werkplek voor de ambtenaren,
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- En gaat over tot de orde van de dag.
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31 augustus 2015
20150831 Motie Wijkcentrum Heechterp – Schieringen - GBL
Ingetrokken
Overwegende:
- Dat het proces om te komen tot veranderingen in de bestuurlijke rol en
programmering van het wijkcentrum Heechterp-Schieringen onzorgvuldig is
verlopen.
- Dat er op korte termijn gekomen moet worden tot normalisering van de
verhoudingen tussen gemeente en (bestuur van het) wijkcentrum HeechterpSchieringen waarbij open een reëel overleg uitgangspunt moet zijn.
- Dat gelet op het proces tot nu toe de gemeenteraad betrokken wil blijven bij de
voortgang van het proces.
Besluit:
- Het college te verzoeken het besluit tot sluiting van het wijkcentrum HeechterpSchieringen, alsmede het besluit om de subsidierelatie te beëindigen, in te trekken.
- Het college te verzoeken om in open en reëel overleg met het (bestuur van het)
wijkcentrum en andere betrokkenen op korte termijn, al dan niet onder leiding van
een onafhankelijke mediator, te komen met nieuwe voorstellen die voorzien in de
behoeften van de wijkbewoners en voldoen aan de criteria die de gemeente aan
wijkcentra stelt.
- Het college te verzoeken om de raad, voordat ze onomkeerbare stappen neemt
gedurende dit proces,(al dan niet vertrouwelijk) te informeren en de nieuwe
voorstellen, op het moment dat die gereed zijn, ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.

Gemeentebelangen
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14 september 2015
20150914 Moasje Bestimmingsplan Europaplein - FNP
Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Voor: FNP, D66, GB, VL

Oerweagjende dat:
- ferkearsyntinsiteiten in wêzenlik ûnderdiel binne fan in bestimmingsplan
- de yntinsiteit en gearstalling fan it ferkear rûnom it Europaplein sterk feroare is sûnt it
iepenstellen fan de Heak (desimber 2014) en it Noardwesttangint (novimber 2013)
- ferkearssifers yn it bestimmingsplan "tussen Harlingerstraatweg en Mr. P. J. Troelstraweg"
(fêststeld troch de ried yn april 2015) in stik leger binne as wêr earder fan útgien is. Troch de
oanlis fan it Noardwesttangint is de ferwachting dat de ferkearsyntinsiteit fierder ôfnimt.
- de ferkearstellingen fan 4,5 jier lyn (maart 2011) de basis foarme ha fan de
ferkearsprognoazes
en it bestimmingsplan Europaplein
- de gemeenteriedsleden rjocht hawwe op alle ynformaasje dy't nedich is om ôfwoegen
besluten te nimmen
- de oanpak fan it Europaplein mear as 13 miljoen euro mienskipsjild kostet, betelle troch
gemeente en provinsje

Draacht it kolleezje op om:
- op koarte termyn te kommen mei in dúdlike rapportaazje en evaluaasje fan de
ferkearsstreamen
basearre op tellingen fan nei it iepenstellen fan de Heak en it Noardwesttangint
- de beslútfoarming oer it bestimmingsplan Europaplein oan te hâlden

En giet oer ta de oarder fan de dei.
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28 september 2015
20150928 Motie inbedding tankstation Overijsselselaan – PvdA,
GBL, CU, CDA
Aangenomen met 31 stemmen voor en 8 tegen
Tegen: PGL, FNP, VL
Overwegende;
‐ dat het college met KPN overeengekomen is dat er een tankstation komt op een locatie ten oosten
van de Overijsselselaan, overeenkomstig de mogelijkheden van het bestemmingsplan,
‐ dat overeenkomstig deze overeenstemming KPN afstand doet van al haar rechten op de lcoatie
Tesselschadestraat,
‐ dat het college de raad voorstelt in het herijkingsbesluit te kiezen voor een sterk vereenvoudigd
ontwerp van een parkeergarage aan de Tesselschadestraat zonder tankstation,

draagt, indien de raad instemt met het herijkingsbesluit, het college op:
‐ in goed overleg met betrokken wijkpanel, dorpsbelang en omwonenden te bepalen: de
uiteindelijke plaatsing van het tankstation op beoogd perceel, de situering van aan‐ en
afvoerwegen van en naar het tankstation, de wijze van verlichten van het tankstation, de groene
inbedding van het tankstation en mogelijke andere manieren om overlast voor omwonenden waar
mogelijk te voorkomen,
‐ hierover de raad verslag te doen voor aanvang van de realisatie

en gaat over tot de orde van de dag.
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20150928 Motie erfpacht - VL
Verworpen met 37 stemmen tegen en 1 stem voor
Voor: VL

Behandelende de conceptnota vastgoed.
Overwegende dat









In de nota o.a. wordt beoogd randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de
verkoop van niet strategisch gemeentelijk vastgoed en erfpachtpercelen vast te stellen.
Leeuwarden vanuit de historie een groot aantal erfpachtpercelen heeft uitgegeven.
Leeuwarden inzet op een actief afkoopbeleid van deze percelen.
Leeuwarden bij herziening van erfpachtcanons de mogelijkheid van verkoop van erfpacht
canons nog eens extra onder de aandacht wil brengen van de erfpachters.
Erfpacht mogelijkheden biedt voor sociale grondpolitiek.
De grondmarkt en de volkshuisvesting maar al te vaak wordt gedomineerd door
projectontwikkelaars, beleggers en speculanten.
Politieke wensen met betrekking tot woningbouw vaak worden gefrustreerd door hoge
grondprijzen.
Erfpacht de gemeente minder afhankelijk maakt van de grondmarkt.

Draagt het college op:
Niet actief in te zetten op de verkoop van erfpachtpercelen, en erfpacht juist in te zetten in het kader
van sociale grondpolitiek.

En gaat over tot de orde van de dag.
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12 oktober 2015
20151012 Motie Privacy in het sociaal domein – CU, D66
Verworpen met 19 stemmen tegen en 18 voor
Voor: D66, CU, VL, FNP, Gemeentebelangen, PalGL, dhr. Benhamned (PvdA)

constaterende dat:
• de beleidsnota wettelijke maatregelen voor het bewaren van dossiergegevens onvoldoende
belicht;
• de beleidsnota wettelijke maatregelen voor het verwijderen van dossiergegevens onvoldoende
belicht;
overwegende dat:
• het verlenen van zorg niet ten koste kan gaan van het recht op de eigen levenssfeer
• het verlenen van zorg geen inbreuk op kwetsbare privacy mag en kan betekenen
• de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de bescherming van de privacy in
het sociale domein
• de gemeente grenzen kan en moet stellen aan de proportionaliteit van de gegevensverwerking
in het sociale domein
• de bewaartermijnen en verwijderplicht van dossiergegevens tevens afhankelijk zijn van wettelijke
verplichtingen
verzoekt het College om aan de beleidsnota Gegevensverwerking en privacy in het sociaal
domein toe te voegen:
• de persoonsgegevens in het dossier worden verwijderd zodra de hulpvraag naar zorg is
beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht, dit conform de algemene regel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer de persoon te kennen
heeft gegeven dat hij niet langer als zorgvrager wil worden beschouwd en als belanghebbende de
dossiervorming over zichzelf wil verwijderen of anonimiseren, tenzij de persoonsgegevens
noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
en gaat over tot de orde van de dag.
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2 november 2015
20151102 Motie Introduceren lokale lastenmeter – VVD, PvdA
Aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem tegen
Tegen: VL

Overwegende dat:
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Eind 2014 de rekenkamer Nijmegen de lokale lastenmeter heeft geïntroduceerd;
De tool een instrument is voor inwoners, bedrijven en raadsleden;
Inwoners en bedrijven snel kunnen zien hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen en hoe
die bedragen zijn opgebouwd;
Inwoners en bedrijven ook kunnen zien hoeveel belasting zij betalen bij tariefaanpassingen
en wanneer hun situatie verandert;
Er ook voor raadsleden een integraal inzicht is in de gemeentelijke belastingen: Welke
belastingen worden geheven, welke grondslagen worden gehanteerd, welke tarieven, hoe zit
dat in andere gemeenten, en dergelijke;
In de lokale lastenmeter raadsleden en burgers fictief de belastingen kunnen verhogen of
verlagen en zien wie door de tariefvoorstellen meer of minder gemeentelijke belasting gaan
betalen, maar ook wat de effecten zijn van de plannen die zij zelf maken met deze rekentool;
De tool bruikbaar is voor elke gemeente;
De lokale lastenmeter een geschikt instrument is met toegevoegde waarde voor raadsleden
inwoners en bedrijven;

Verzoekt het college:
‐

Onderzoek te doen naar gebruik en effect van het instrument “lokale lastenmeter” en de
toepasbaarheid voor Leeuwarden en hierover de gemeenteraad uiterlijk maart 2016 te
rapporteren;
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20151102 Motie gemeentelijke schuldenlast – CDA, FNP, VVD, D66,
CU, PGL, GBL, PvdA
Aangenomen met algemene stemmen

Overwegende dat;
‐ De omvang, totstandkoming en toekomst van de gemeentelijke schuldenlast een breed
onderwerp van gesprek is.
‐ Partijen in onze raad in mening verschillen over hoe in de toekomst met deze schulden om te
gaan.
‐ Een goed overzicht in de ontwikkelingen nodig is om zo bewustwording te creëren en een
politiek debat in de toekomst mogelijk te maken.

Verzoekt het college;
‐ Na het aangaan van nieuwe geldleningen door de gemeente de auditcommissie actief te
informeren over deze geldlening middels een memo en deze informatie tevens in de
paragraaf financiën van de jaarstukken op te nemen. Daarin zijn onder andere (niet
uitputtend) looptijd, rentepercentage, doel, aanleiding en aflossingsafspraken de minimale
punten van aandacht.
‐ Uiterlijk in het derde kwartaal van 2016 te komen met een lange termijn visie op de
ontwikkeling van de omvang van de gemeentelijke schuldenlast.

En gaat over tot de orde van de dag
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20151102 Motie behalen startkwalificatie alleenstaande ouders in
bijstand – D66, PvdA, CU, CDA, FNP, VL, PGL
Aangenomen met algemene stemmen
Overwegende dat,
‐ De gemeente Leeuwarden 48 alleenstaande ouders kent in de bijstand zonder startkwalificatie
‐ Het voor deze groep gecompliceerd is om zelfstandig een startkwalificatie te halen omdat ze alleen voor de
opvoeding van hun kinderen verantwoordelijk zijn
‐ Het voor deze groep zonder startkwalificatie haast onmogelijk is om een betaalde baan te vinden
‐ Het voor kinderen van deze alleenstaande ouders juist van belang is dat zij een goed voorbeeld van een
werkende ouder hebben
‐ Het wettelijk gezien helaas niet mogelijk is om deze alleenstaande ouders een startkwalificatie te laten halen
met behoud van de bijstandsuitkering
‐ Deze groep speciale begeleiding nodig zal hebben om uitval tijdens het behalen van de startkwalificatie tegen
te gaan

Verzoekt het college,
‐ Om te onderzoeken op welke wijze deze groep het beste ondersteund kan worden bij het behalen van een
startkwalificatie en dit voor 1 maart 2016 in een plan van aanpak aan de raad te presenteren.
‐ De benodigde financiële middelen te vinden binnen de W‐middelen, re‐integratie middelen en de
Jeugdwerkloosheidmiddelen binnen de bestaande begroting.
‐ de wethouder in zijn hoedanigheid als vicevoorzitter van de VNG commissie werk en inkomen dit probleem
te agenderen in de betreffende commissie.
En gaat over tot de orde van de dag,
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20151102 Motie Leeuwarden Fairtrade gemeente – PGL, CU, VL,
PvdA
Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen
Tegen: FNP, VVD. De heer Zwart (PvdA) heeft niet meegestemd.

Overwegende dat:
 Het zijn van Fairtrade gemeente een eervolle titel is, die aangeeft dat de gemeente
bijzondere aandacht besteedt aan eerlijke en duurzame handel;
 Dit goed past bij de Leeuwarder ambities rond duurzaamheid, CH2018 en eerlijk
voedsel van dichtbij en veraf;
 De provincie Fryslân de ambitie heeft Fairtrade‐provincie te worden en de Friese
hoofdstad hierin een belangrijke rol kan spelen;
 De gemeente qua inkoopbeleid al een van de koplopers is op het gebied van
duurzaamheid;
 Het ook een goede zaak is dat burgers en gemeenten zich bewust zijn van de manier
waarop zij goederen en diensten gebruiken en consumeren;
 Het niet acceptabel is om goederen en diensten te gebruiken die geproduceerd zijn
ten koste van het welzijn van andere mensen;
Constaterende dat;
 De gemeenteraad in 2014 een voorstel om Fairtrade Gemeente te worden afgewezen
heeft met als belangrijkste redenen dat dit doel van onderop uit de samenleving
moet komen en vanwege het feit dat dit streven geen financiële druk op de begroting
mag geven.
 De provincie Fryslân begin dit jaar een initiatiefgroep gevraagd heeft om een
werkgroep Fairtrade Leeuwarden i.o. te vormen,
 Dit te doen volgens het low budget model van de gemeente Weststellingwerf waarbij
geen sprake is van doorberekening van kosten voor ambtelijke ondersteuning,
 De werkgroep Fairtrade Leeuwarden i.o. vervolgens voortvarend van start is gegaan
en succesvol diverse publieksacties heeft georganiseerd op straat, met winkels en
horeca, op scholen en festivals,
 Hiermee de genoemde bezwaren om Fairtrade Gemeente te worden opgeheven zijn.
Besluit het college op te dragen;
 Zich op basis van de nieuwe situatie uit te spreken dat Leeuwarden Fairtrade
Gemeente wil worden en deze aanvraag uiterlijk 2016 te doen,
 De Werkgroep Fairtrade Leeuwarden in oprichting definitief te veranderen in de
Werkgroep Fairtrade Leeuwarden.
 Een werkingsbudget voor deze werkgroep beschikbaar te stellen te dekken uit het ISI
voor maximaal 12.000 Euro voor de periode voor 2016‐2019.
En gaat over tot de orde van de dag
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20151102 Motie Continuering Noodhulp Vluchtelingen – PGL,
PvdA, CDA, CU, VL
Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Tegen: VVD, Gemeentebelangen

Overwegende dat:
 er vluchtelingen zijn die in Leeuwarden verblijven, maar geen
aanspraak kunnen maken op opvang en hulp;


er een diverse groep vluchtelingen is die op wisselende
manieren een beroep doet op het spreekuur van Vluchtelingenwerk;



er ook overleg is tussen gemeente en Vluchtelingenwerk met de
kerken en andere organisatie over de afstemming van de noodopvang van
vluchtelingen in schrijnende situaties;

Verzoekt het College:
 de noodhulp en noodhulpbegeleiding te continueren in 2016 en
hiervoor een bedrag te reserveren van maximaal € 40.000 en dit bedrag
te dekken uit de Algemene Reserve,


bij de regering te blijven aandringen op een sluitende aanpak,

en gaat over tot de orde van de dag.
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20151102 Motie kompensaasje sportharmonisaasje - FNP
Verworpen met 3 stemmen voor en 35 stemmen tegen
Voor: FNP, VL

Oerweagende dat:
- It kolleezje it beslút oangeande it sportharmonisaasje belied nommen hat;
- dat de sportferienigings op de nije doarpen troch dit belied slim efterút gean;
- dit in streekrjochte bedriging is foar de leefberens op dizze doarpen;
- dat it hawwen fan eigen wask- en klaai romten krekt past yn it stribjen nei sels redsumens;
- dat sport op de doarpen fan grut belang is foar de previnsje, yntegraasje en partisipaasje;
- sjoen de kommende weryndieling de urginsje foar in ûnderskiedende oanpak fan de doarpen
allinnich mar grutter wurdt.

Freget it kolleezje op om:
- De negative finansjele gefolgen fan it sportharmonisaasje belied yn 2016 te kompensearjen
en trunet by it kolleezje oan op nij belied wêr yn de doarpen better har gerak krije;
- dizze kompinsaasje te dekken út fêstguod en de trije desintralisaasjes.

En giet oer ta de oarder fan de dei.
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20151102 Motie Griffie en Rekenkamer – VL, CU
Verworpen met 31 stemmen tegen en 7 stemmen voor
Voor: VL, CU, FNP, Stellingwerf en Van der Wal (PGL)

Overwegende dat :









Er in de begroting is opgenomen dat er nog 38.000 euro bezuiniging gerealiseerd dient te
worden op de rekenkamer en de griffie;
Het dualisme in het gemeentebestuur belangrijk is;
Het aantal wethouders is uitgebreid naar 6;
Het niet evenwichtig is dat de griffie en de rekenkamer die ten dienste staan van de Raad
moeten krimpen;
Dit een merkwaardige verdeling is die zeker voor de kleine fracties in de Raad heel nadelig
kan zijn;
Er meer taken op de gemeenteraad afkomen, en de zwaarte van het takenpakket voor
raadsleden toeneemt;
Een uitgebreid college en een krimpende griffie voor een situatie zorgt die niet in balans is;
Er veel geld wordt uitgegeven voor de inhuur van externen ( in 2014 was dat 17.6 miljoen
euro).

Verzoekt het college,
De benodigde 38.000 euro te realiseren door de uitgaven voor de inhuur van externen te
verminderen met 38.000 euro en daarmee de rekenkamer en de griffie te ontzien.

En gaat over tot de orde van de dag,
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16 november 2015
20151116 Motie Verduurzaming buitensportaccommodaties – PGL,
PvdA, CDA
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen
Voor: PvdA, PGL, CDA

Overwegende dat:
- Het wenselijk is om sportaccommodaties ook op lange termijn betaalbaar te houden;
- Buitensportverenigingen zelf de energielasten betalen en de energierekening van veel
sportverenigingen aanzienlijk is;
- Verduurzaming van sportaccommodaties substantieel kan bijdragen aan het verlagen van de
kosten van sportvereniging.

Constaterende dat:
- De mogelijkheid om een deel van de energiebelasting terug te vragen (de zgn. Ecotaks) in
2016 komt te vervallen
- Vanuit het Rijk per januari 2016 een regeling wordt opengesteld waarmee sportverenigingen
en -stichtingen 30% van de materiaalkosten bij energiebesparing of duurzame
energieopwekking wordt gesubsidieerd;
- Door Provincie Fryslân, zes gemeenten in Noordoost Fryslân en Sport Fryslân een pilotproject
gestart is voor energiebesparing op sportaccommodaties.

Verzoekt het college:
- Sportclubs met eigen gebouwen en veldverlichting een gratis energiescan aan te bieden;
- Te onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij de pilot van Sport Fryslân e.a.
- Waar mogelijk het gemeentelijke energieloket in te zetten voor de voorlichting en
ondersteuning van sportclubs op het gebied van verduurzaming.

En gaat over tot de orde van de dag
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20151116 Motie bereikbaar en betaalbaar sporten in de gymzaal –
PvdA, CDA, PGL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 tegen
Voor: PvdA, PGL, CDA

Overwegende dat:








Dat sport bereikbaar en betaalbaar moet zijn;
Dat Sportaccommodatienota een tarief voor gymzalen van €17,70 per uur voorstelt;
Het tarief in de voormalige gemeente Boarnsterhim €11,33 per uur was;
Het tarief in de voormalige gemeente Leeuwarden €17,70 per uur was;
Het tarief uit de Sportaccommodatienota door de vaak kleinere groepen in de voormalige
gemeente Boarnsterhim te hoog is voor bereikbaar en betaalbaar sporten;
Het tarief uit de Sportaccommodatienota door de lage inkomens in de stad Leeuwarden
te hoog is voor bereikbaar en betaalbaar sporten;
Dat bij de Midterm Review (MTR) een nieuwe afweging kan worden gemaakt over het
gemeentelijk beleid en de (structurele) financiering daarvan.

Verzoekt het college:



Het tarief voor de verhuur van gymzalen te maximeren op €15,00;
De kosten te dekken uit de middelen binnen de sportbegroting.

En gaat over tot de orde van de dag,
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20151116 Motie aangepaste sporttarieven buitensport – PvdA, PGL,
CDA
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Voor: PvdA, PGL, CDA

Overwegende dat:






Dat sport bereikbaar en betaalbaar moet zijn;
Dat Leeuwarders die zich inzetten voor andere Leeuwarders, daarin door de gemeente
gesteund moeten worden;
Dat bij de tarieven rekening moet worden gehouden met kosten die verenigingen hebben
voor het beheer en onderhoud van eigen was- en kleedgelegenheden;
Het niet wenselijk is dat verenigingen die het initiatief nemen om zelf hun was- en
kleedruimtes te onderhouden daar financieel nadeel van ondervinden;
In 2016 onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de vaste kosten van
buitensportverenigingen mét en zónder een eigen was en kleedruimte.

Verzoekt het college:




Het tarief voor buitensport waarbij de vereniging een eigen was- en kleedgelegenheid
heeft op €12,50 per spelend lid vast te stellen in plaats van €15,00;
De kosten voor het verlagen van het tarief voor buitensport waarbij de vereniging een
eigen was-en kleedgelegenheid heeft, te dekken uit middelen binnen de huidige
sportbegroting;
De resultaten van het onafhankelijk onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,
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20151116 Motie aangepaste sporttarieven korfbal – PvdA, PGL
Verworpen met 16 stemmen voor en 22 tegen
Voor: PvdA, PGL

Overwegende:
- Dat sport bereikbaar en betaalbaar moet zijn;
- Dat Leeuwarders die zich inzetten voor andere Leeuwarders, daarin door de gemeente gesteund
moeten worden;
- Dat korfbalverenigingen veel minder gebruik maken van de velden (5 maanden) dan andere
veldsporten (8 maanden) én een aanzienlijk deel van jaar in de zaal sporten (5 maanden);
- Hierdoor worden geconfronteerd met de volle lasten van veldhuur én zaalhuur;
- De korfbalverenigingen daarom gezamenlijk het verzoek hebben gedaan om de veldhuur vast te
stellen op 75%;
- Ook voor cricket en kaatsen een aangepast veldtarief is vastgesteld (50%), omdat zij een korter
veldseizoen hebben;
- De gewenste aanpassing een structurele last van ongeveer €2400 met zich meebrengt.

Tevens overwegende:
- Dat er mogelijkheden zijn om, aanvullend op de in het collegeprogramma vastgestelde
maatregelen, kosten te besparen bij het gebruik, beheer en onderhoud van
sportaccommodaties;
- Dat bij de Midterm Review (MTR) een nieuwe afweging kan worden gemaakt over het
gemeentelijk beleid en de structurele financiering.

Verzoekt het college:
 Het tarief voor de veldhuur van korfbalverenigingen per spelend lid vast te stellen te stellen op
€11,25 met eigen was‐ en kleedgelegenheid en €15,00 zonder eigen was‐ en kleedgelegenheid;
 De kosten te dekken uit middelen binnen de huidige sportbegroting;
 Indien het niet mogelijk is om deze kosten binnen de sportbegroting te dekken, de
gemeenteraad bij de MTR een voorstel hiervoor te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20151116 Moasje sport op de nije doarpen – FNP, VL, D66, GBL
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 tegen
Voor: FNP, VL, D66, Gemeentebelangen

Oerweagende dat:
- It kolleezje it beslút oangeande it sportharmonisaasje belied nommen hat;
- dat de sportferienigings op de nije doarpen troch dit belied der slim op efterút gean;
- dat sport op de doarpen fan grut belang is foar leefberens, previnsje, yntegraasje en
partisipaasje;
- dat yn it stribjen nei sels redsumens op de doarpen hiel folle jild en tiid yn de sport
ynvestearre is;
- it ús net barre mei dat troch it nije belied de sportferienigings yn har besteansrjocht bedrige
wurde.

Freget it kolleezje op om:
- De ferienigings op de nije doarpen ûnder betingsten finansjeel yn de mjitte te kommen
mochten sy troch de taryf stelling fan it nije belied yn de swierrichheden komme, mei as doel
de kealslach fan mienskips ynvestearrings foar te wêzen.

En giet oer ta de oarder fan de dei.
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20151116 Amendement Wijziging verordening burgerinitiatief
Leeuwarden 2014 – D66, PvdA, PGL
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen
Voor: PGL, PvdA, FNP, VL, GB, D66

BESLUIT
De zin in de verordening burgerinitiatief Leeuwarden 2014, te weten artikel 4, lid 2 e,
‘een financiële onderbouwing, indien het een burgerinitiatief met financiële consequenties
betreft’
TE VERVANGEN DOOR
‘een inschatting van de kosten die gepaard gaan met het burgerinitiatief, indien het een
burgerinitiatief met financiële consequenties betreft’.
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30 november 2015
20151130 Motie betere dekking centraliseren bruggen – D66, PvdA,
PGL, CU en mevr. Vasbinder (VVD)
Aangenomen met 23 stemmen voor en 15 tegen
Voor: PGL, PvdA, D66, CU, Mevr. Vasbinder (VVD)
Overwegende dat:
‐ Dat Leeuwarden een gastvrije gemeente wil zijn voor de elke (watersport) toerist en
(watersport)recreant;
‐ De gemeente en provincie miljoenen investeren in toeristische en recreatieve voorzieningen;
‐ De gemeente Leeuwarden geconfronteerd wordt met een forse structurele tegenvaller vanwege
het niet vroegtijdig rekening houden met extra uren brugbediening van gemeentelijke bruggen.
‐Door samen met de provincie de bruggen te centraliseren dit tekort fors wordt terug gebracht;
‐ Dat daardoor ook het bruggeld moet worden afgeschaft wat concreet betekent dat er €112.000,‐
aan lasten verlaging plaats vindt voor de bemiddelde watersportrecreant.
‐ Dat de raad het niet een oneerlijk principe vindt dat ook de toeristische sector een kleine bijdrage
levert aan de vele investeringen in deze sector.
‐ Dat deze beleidswijziging niet een ambitie is uit het huidige collegeprogramma.
‐ Dat het voorstel om over te gaan op centrale brugbediening niet gepaard gaat met een deugdelijk
dekkingsvoorstel.
‐ Dat de raad daardoor niet in staat is om een verantwoord financieel besluit te nemen.
‐ Dat de raad behoefte heeft aan verschillende scenario’s ten aanzien van de dekking.
‐ Dat als er gekozen wordt voor centraliseren er in 2016 nog geen tekort op treedt er zodoende dus
tijd is om betere dekkingsvoorstellen te doen.
Draagt het College op:
1.
Om betere dekkingsvoorstellen voor te bereiden waarbij duidelijk wordt wat de inhoudelijke
en financiële gevolgen zijn van de dekkingsvoorstellen.
2.

Om verschillende dekkingsscenario’s uit te werken, primair binnen het programma fysiek.

3.
Dat naast bezuinigingsvoorstellen ook gekeken wordt naar het generen van inkomsten uit de
recreatieve / toeristische sector.
4.

Deze voorstellen voor de MTR aan te bieden aan de raad.
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20151130 Motie democratisering wijkvertegenwoordiging
“Wijkbelang “ – PvdA, D66, PGL, GBL, FNP
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen
Tegen: CU, CDA, VVD
Overwegende dat :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Er sprake is van een positieve ontwikkeling met een verder terugtredende overheid en toenemende
participatie van de burgers in wijken en dorpen,
De raad een ontwikkeling voorziet waarbij meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij burgers
komen te liggen,
De raad deze ontwikkeling toejuicht en de burgers in de toekomst graag nog meer actief wil betrekken
bij gemeentelijke planvorming,
Deze ontwikkeling gepaard gaat met toenemende financiële bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van wijken en dorpen,
Deze ontwikkeling vragen om een versterking van de democratische en maatschappelijke borging van
de wijken – en dorpenaanpak,
Er in de Leeuwarder dorpen de verenigingsvorm wordt gehanteerd om de participatie van de burgers
optimaal vorm te geven,
Deze optimale vorm voor de wijkvertegenwoordiging in de Leeuwarder wijken ontbreekt
Het door de Raad van groot belang wordt geacht dat ook in de Leeuwarder wijken een
toekomstbestendige democratisch geborgde vertegenwoordiging van de bewoners functioneert ,

Draagt het college op:
1. Om samen met de Leeuwarder wijken een toekomstbestendige democratische
vertegenwoordigingsstructuur voor de wijken te ontwikkelen zodat de participatie van burgers
optimaal gediend wordt. Waarbij de sterke voorkeur van de raad uitgaat naar een verenigingsmodel.
2. Het model van een zogenaamde omni ‐ vereniging in de wijk, waarbij er sprake is van een koepel
waaronder verschillende initiatieven , werkgroepen e.d. ontstaan en functioneren serieus onderzocht
moet worden,
3. Er bij de inrichting van de nieuwe vertegenwoordigingsstructuur duidelijk wordt gemaakt hoe wijken /
dorpen en het gemeentebestuur de verantwoordlijkheden op elkaar afstemmen,
4. De raad actief in dit proces te betrekken,
5. In mei 2016 de nieuwe vertegenwoordigingsstructuur aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Motie Interne kanteling – PGL, PvdA, D66, GBL
Aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem tegen
Tegen: De heer Bouma (VVD)
Overwegende dat:


De Wijken en Dorpen (WD) én het burgerinitiatief een sterkere rol toebedeeld
krijgen binnen het gemeentelijk beleid,



De ambitie van een sterker WD-beleid en burgerinitiatief voelbaar dient te zijn bij
de burgers van gemeente Leeuwarden,



De beoogde kanteling in de samenleving naar meer beloning en erkenning van
burgerinitiatief en WD-beleid niet kan plaatsvinden zonder kanteling van de
interne gemeentelijke dienst,



Het van belang is dat de gemeentelijke organisatie in de toekomst beter wordt
ingericht op de ontwikkeling dat wijken en dorpen een sterkere rol krijgen,



Derhalve de wijk- en dorpambtenaren -die het burgerinitiatief en WD- beleid
faciliteren- meer ruimte, ‘doorzettingsmacht’ en beleidsvrijheid moeten hebben
binnen de gemeentelijke dienst,

Constaterende dat:


Het burgerinitiatief én het WD-beleid in de toekomst daarmee beter en soepeler
ondersteund en gefaciliteerd wordt,

Draagt het College op:
Verslag te doen aan de Raad van Leeuwarden voor 1 juni 2016 hoe de gemeente
Leeuwarden de in de overwegingen benoemde interne kanteling gaat realiseren, en hoe
het College daarmee deze ambities van de Raad van Leeuwarden zichtbaar maakt. Te
beginnen bij een betere doorzettingsmacht voor de Wijk- en Dorpambtenaren,
gecombineerd met versterking en/of uitbreiding van het gemeentelijk Wijken- en
Dorpenteam.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Motie Reclamebeleid – PvdA, CDA, VVD, CU, D66, GBL
Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen
Tegen: VL, PGL
Overwegende:
Dat er bij meting in januari 2015 bij 137 panden overtredingen zijn geconstateerd ten op zichtte van
het beleid;
Momenteel nog ca. 43 ondernemers in het centrum van Leeuwarden in overtreding zijn;
Er ondernemers zijn die reclame voeren welke niet past binnen het huidige regime maar waarvoor in
het verleden wel een vergunning is gekregen;
Er tijdens de wandeling met betrokken ambtenaren werd geconstateerd dat handhaving van het
beleid nooit stopt en dat ondernemers met regelmaat weer in overtreding (zullen) zijn;
De wijze waarop gevelreclame wordt gemaakt trendgevoelig is;
Ondernemers een groot belang hebben bij (onderscheidende vormen van) zichtbaarheid en
herkenbaarheid;
Het reclamebeleid eenduidig en eenvoudig moet zijn;
Het beleid daarnaast een juiste balans moet bieden tussen restrictief en ruimte bieden aan
ondernemers;
In de Zwanestraat in Groningen is geëxperimenteerd met het versoepelen van regels en meer
verantwoordelijkheid neerleggen bij de ondernemers. Dit heeft geleid tot een daling van de
winkelleegstand van 40 % naar bijna 0 %;
Groningen in tegenstelling tot Leeuwarden juist kiest voor een flexibeler reclame beleid dat inspeelt
op nieuwe ontwikkelingen;
Dit beleid wordt in collegiale samenwerking met ondernemers, vergunningverleners en ‐handhavers,
Marketing Groningen en bewoners gemaakt.

Verzoekt het College:
In navolging van het experiment in Groningen ook in Leeuwarden te experimenteren met
regelvrijheid;
Hierbij actief maximaal 4 straten binnen en buiten het centrum van Leeuwarden te zoeken die
hieraan willen deelnemen;
Deze straten ook officieel aan te merken als experimentstraat;
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In deze straten het experiment te faciliteren en aan te jagen;
Hierbij ondernemers meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven voor het bepalen van de regels
in hun eigen straat en de handhaving hiervan;
De straten voor een periode van 2 jaar aan te wijzen;
De ervaringen van deze experimentstraten te betrekken bij een toekomstige evaluatie van het
Reclamebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag,
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20151130 Motie onderzoek vrijgave sluitingstijden horeca- D66,
PGL, VL, PvdA
Aangenomen met 21 stemmen voor en 17 tegen
Voor: PGL, PvdA, VL, D66

overwegende dat:
• vrijgave van de sluitingstijden een spreiding van de vertrekkende bezoekers
garandeert.
• hoe ruimer de openingstijden in de horeca zijn, hoe minder agressie en geweld er op
straat is.
• vrijgave van de sluitingstijden voor de horeca in Groningen al sinds de jaren '90
succesvol is.
verzoekt het College:
• te onderzoeken of in de gemeente Leeuwarden vrijgave van de sluitingstijden voor de
horeca mogelijk is, al dan niet met een toelatingstijd, en dit voor 1 maart 2017 aan de
raad te presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Motie nieuw subsidiestructuur wijk- en dorpsvereniging –
CDA, CU
Verworpen
Voor: CDA, CU
Overwegende dat:

- de notitie " Leeuwarden en de wijken en dorpen - de ontwikkelrichting" het startpunt is om
het aangegeven beleid verder door te ontwikkelen

- In de notitie staat dat er per wijk of dorp een stevige basisinfrastructuur gehandhaafd blijft
-

w.o. een budget en een ontmoetingsplek voor iedereen
Door de motie van de raad van twee jaar geleden onbedoeld wijkorganisaties geen of heel
weinig subsidie krijgen terwijl ze heel veel organiseren
Wij van mening zijn dat wijk-of dorpsorganisaties beoordeeld en beloond zouden moeten
worden als zij veel voor hun wijk/dorp organiseren om ontmoeting en participatie in hun
omgeving te bevorderen
Dit zou kunnen geschieden door ieder jaar de subsidie te bepalen op basis van een
begroting en omschrijving van de plannen, waarbij het jaarverslag een controle instrument
kan zijn om te beoordelen of de subsidie goed besteed is
Voor ontmoeting minimaal een wijkgebouw of dorpshus aanwezig moet zijn en daardoor
de subsidie minimaal zo hoog is dat deze voorziening behouden kan blijven, daarbij
rekening houdend met de grootte van het wijkgebouw

Verzoekt het college:

- een subsidiestructuur te ontwikkelen voor wijk- en dorpsverenigingen, die recht doet aan
bovengenoemde overwegingen, zodat die organisaties die veel organiseren ook meer
subsidie krijgen
- Deze subsidiestructuur binnen de hiervoor beschikbare middelen uit te voeren
- Het conceptvoorstel voor te leggen aan de raad
- De nieuwe subsidiestructuur met ingang van 1 januari 2017 in te voeren

En gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Motie eigen vermogen wijk- en dorpsverenigingen – CDA,
CU
Verworpen
Voor: CDA, CU (de heer Douwstra heeft niet gestemd)

Overwegende dat:

- in het collegeprogramma is aangegeven dat met wijkorganisaties die een groot eigen
-

vermogen hebben goede afspraken worden gemaakt over hoe zij dat eigen vermogen
beter kunnen gebruiken
Deze afspraken kunnen resulteren in een tijdelijke verlaging van de toegekende subsidies
Er verschillende redenen kunnen zijn dat wijkorganisaties sparen
Hierbij incidenteel geld vrijkomt binnen de begroting voor wijken en dorpen
Wij van mening zijn dat dit geld behouden moet blijven voor de wijken en de dorpen
De notitie Leeuwarden en de wijken en dorpen - de ontwikkelrichting startpunt is om het
aangegeven beleid verder door te ontwikkelen
Er nog vele beleidslijnen ontwikkeld moeten worden, zoals bv right to challenge en
democratische legitimiteit

Verzoekt het college:

- in beeld te brengen welke wijkorganisaties een groot eigen vermogen hebben en welke
afspraken daarover zijn gemaakt, conform het collegeprogramma

- In de afspraken rekening te houden met de mogelijke redenen waarom de wijkorganisatie
een groot eigen vermogen heeft gespaard

- de mogelijk vrijgekomen middelen zoals hierboven zijn omschreven te behouden voor
doorontwikkeling van het wijk- en dorpenbeleid en hiervoor te besteden

En gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Motie LED-schermen – PGL, VL, PvdA
Verworpen met 17 stemmen voor en 21 tegen
Voor: PGL, PvdA, VL

constaterende dat de nu reeds geplaatste LED‐schermen na zonsondergang vaak een
letterlijk oogverblindende lichtuitstraling bezitten, die hinder opleveren voor het wegverkeer
en de (woon‐)omgeving,

verzoekt het college,
‐

‐

in aanvulling op de algemene beleidsregels onder de artikelen 4.1 21 t/m 23,
een beleidsregel te ontwerpen, waardoor LED‐schermen na zonsondergang hun
lichtuitstraling dimmen tot een acceptabel niveau,
deze beleidsregel op korte termijn ter vaststelling aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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20151130 Amendement goed onderbouwde dekking “centralisatie
brugbediening” – PGL, CU, D66, PvdA
Aangenomen met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen
Voor: PvdA, PGL, CU, D66 (VL heeft per abuis niet gestemd)
Overwegende:
• Dat de raad geconfronteerd wordt met een onvoorziene structurele tegenvaller als gevolg
van extra uren brugbediening van bruggen in voormalig Boarnsterhim en de Van
Harinxmabrug,
• Dat deze extra uren bij het college bekend hadden kunnen en moeten zijn,
• Dat door de samenwerking met de provincie, waarbij brugbediening wordt gecentraliseerd,
voorkomen wordt dat de structurele tegenvaller nog zo’n €100.000,- hoger uitvalt,
• Dat de raad hiermee onder druk wordt gezet om een principiële beleidswijziging, namelijk
een lastenverlaging voor de watersport, te accepteren,
• Dat daarnaast de structurele uitzetting bij voorkeur een plek had moeten krijgen bij een
begrotingsbehandeling, tijdens het vaststellen van het collegeprogramma of bij de MTR
omdat de raad daar integrale afwegingen maakt ten aanzien van bestedingen en
inhoudelijke doelstellingen,
• Dat er geen concretere dekking voor deze structurele uitzetting wordt voorgesteld dan het
'verschuiven naar de begrotingspost beheer Verhardingen vanuit de begrotingspost
Brugbediening binnen het domein Fysiek' en dus op geen enkele manier inzichtelijk is
gemaakt ten koste van welke werkzaamheden of activiteiten deze tegenvaller gaat.
• Dat de raad moet kunnen afwegen wat de gevolgen zijn van financiële besluiten die de
raad neemt,
• Dat die gevolgen eerst inzichtelijk moeten zijn voordat de raad overgaat tot besluitvorming
rondom de dekking,
• Dat het college op de kortst mogelijke termijn wel een uitgebreid dekkingsvoorstel met
verschillende scenario’s aan de raad voorlegt, maar uiterlijk bij de MTR.

Besluit:
Besluitpunt 2 te veranderen in; Dekking voor de structurele tekorten voor de
meerjarenraming vast te stellen bij de Mid Term Review.
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20151130 Amendement op de nota Reclamebeleid 2015, Oog voor
reclame – PvdA, PGL, VL
Verworpen met 17 stemmen voor en 21 stemmen tegen
Voor: PvdA, VL, PGL

Overwegende dat
‐ Led‐borden reclameobjecten zijn waarvan het de bedoeling is dat zij altijd maximaal willen
opvallen cq de aandacht willen trekken;
‐ Donkerte één van de kernwaarden is van het Friese landschap (zie de Streekagenda);
‐ Licht emitterende objecten, zoals deze borden, van verre in het donkere landschap zichtbaar
zullen zijn;
‐ Zij zeer storend zullen worden ervaren door bewoners in het buitengebied met negatieve
invloed hebben op hun woonkwaliteit;
‐ Het dierenleven onnodig negatief zal worden beïnvloed;
‐ Het daarom nodig is om aan het plaatsen van Led‐borden nadere kaders te stellen in de nota
om overlast en lichtvervuiling te voorkomen.
Besluit daarom tot de volgende toevoegingen aan punt 1 van het besluit:

1. ……; met in achtneming van de volgende toevoegingen:
a. Aan ‘Algemene beleidsuitgangspunten’ laatste bullit van punt 3.1 (pagina 9):
“LED reclame is uitsluitend toegestaan op daarvoor aangewezen locaties, zodoende
wordt de uitstraling in en op woongebied(en) voorkomen. In het buitengebied is LED
reclame in zijn geheel niet toegestaan.”
b. Aan ‘Algemene beleidsregels’ van punt 4.1 bullit 23 (pagina 29) blauwe tekst:
Aanvragen voor LED‐borden worden getoetst op situering, vormgeving, maatvoering,
kleurstelling, wijze van plaatsen en materiaalgebruik. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de uitstraling van het scherm op woongebieden en op buitengebieden.
Voor het toekennen van de aanvraag is advies van de Welstands of
Monumentencommissie leidend.
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14 december 2015
20151214 Motie Woongroepen en Wooncoörperaties – PGL, PvdA,
CDA, D66, VL, GBL, VVD
Aangenomen met algemene stemmen
behandelende de Volkshuisvestingsvisie Nieuw Leeuwarder Bestek 2016 - 2020 (kenmerk
403997).

Overwegende dat:
- In de volkshuisvestingvisie niet wordt ingegaan op beleid ten opzichte van woongroepen
en wooncoöperaties;
- Woningbouwcorporaties WoonFriesland en Elkien op die moment een aantal
woongroepen in hun woningbestand hebben;
- Betaalbare woongroepen voorzien in een (toenemende) behoefte op de woningmarkt;
- Woongroepen bijdragen aan langer zelfstandig wonen en de drempel voor mantelzorg
verlagen;
- Woongroepen onder druk staan omdat zij door ontwikkelingen als de passendheidstoets
en huurharmonisatie steeds minder hun eigen huurders kunnen kiezen;
- Wooncoöperaties door particulieren expliciet mogelijk zijn op grond van de Woningwet.
Draagt het college op:
- Met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen te bespreken hoe doelstellingen
van bestaande woongroepen (als een diversiteit aan huurders) kunnen worden
gewaarborgd;
- Zich samen met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen hard te maken voor
het voortbestaan van bestaande woongroepen;
- Initiatieven van huurders voor de vorming van nieuwe woongroepen of wooncoöperaties
waar mogelijk te faciliteren.
En gaat over tot de orde van de dag
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20151214 Motie Particuliere Initiatieven – D66, CU, CDA, GBL, FNP,
VVD, VL
Aangenomen met algemene stemmen.
behandelende de Volkshuisvestingsvisie Nieuw Leeuwarder Bestek 2016 - 2020 (kenmerk
403997).

Overwegende dat:
- In de volkshuisvestingvisie niet wordt ingegaan op beleid ten opzichte van particuliere
initiatieven;
- Er naast bestemmingsplannen weinig kader aanwezig is om dergelijke initiatieven te
toetsen;
- Er in het verleden richting particuliere initiatiefnemers veel onduidelijkheid bestaat
waar ze aan moeten voldoen;
- De verwachting is dat er in de toekomst meer particuliere initiatiefnemers zullen zijn
die op het gebied van sociale huur en/of zorgwoningen projecten willen opstarten.
Verzoekt het college:
- Met een aanvullende notitie te komen waarin beschreven staat hoe de gemeente een
particulier initiatief ondersteunt en beoordeeld;
- In de notitie op te nemen met welke lokale en landelijke regels initiatieven op het vlak
van woningbouw/beheer rekening dienen te houden;
- De notitie aan de raad voor te leggen voor 1 april 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

65

moties/amendementen 2015

20151214 Motie Exploitatie Neushoorn – CU, VVD, D66, GBL, VL
Verworpen met 14 stemmen voor en 24 tegen
Voor: VL, GBL, D66, CU, VVD
behandelende het exploitatieplan 2016 van Stichting Harmoniekwartier;

Overwegende dat:
1. Het MKB de motor van de economie is en horeca MKB voor veel (ongeschoold) werk zorgt.
2. Ondernemers de binnenstad bruisend en levendig maken.
3. De gemeente hier slechts een aanvullende rol zou moeten vervullen.
4. Het college al een motie heeft aangenomen waarin vermeldt staat dat Neushoorn geen oneerlijke
concurrentie zal veroorzaken.
5. Door de gekozen vorm de kans bestaat dat oneerlijke concurrentie optreedt waardoor Neushoorn een
ongewenst voordeel heeft en in het vaarwater van de ondernemers zit.
6. Neushoorn voor een substantieel deel draait met een groot bestand aan vrijwilligers en stagiairs.
7. De scheidslijn tussen de werknemers enerzijds en vrijwilligers en stagiaires en tussen de stichting en de BV
erg onduidelijk is.
Constaterende dat:
1. Er zijn 2 rechtspersonen (een BV en een Stichting) actief binnen het totale exploitatiemodel van het
poppodium;
2. Voor de exploitatie van het poppodium Neushoorn gekozen is voor de oprichting van de Stichting
Harmoniekwartier en voor het 'café horeca deel' Neushoorn BV;
3. De 'café-horeca'- valt onder 'Neushoorn BV', op naam van de BV is er slechts 1 drank- en horecavergunning, die men wil gebruiken voor de beide partijen (BV en Stichting);
4. De Stichting Harmoniekwartier exploiteert in alle omvang en met name de zalen incl. alle drank-horeca, en
werkt met vrijwilligers. De Stichting heeft dus geen zelfstandige drank- en Horeca-vergunning. Door het
medegebruik van de BV-horeca-vergunning ontstaat 'voordeel voor stichting inzake sluitingstijden';
5. Neushoorn BV met personeel en werkt conform de Horeca-CAO;
6. De Koninklijke Horeca Nederland (afd. Leeuwarden) maakt bezwaar tegen deze constructie, zij spreken van
oneerlijke concurrentie (zie brief KHN 7 december 2015)
Verzoekt het college om:
• Toe te zien op de scheiding van activiteiten waar het de inzet van vrijwilligers en personeel van Neushoorn
BV;
• Met KHN, Stichting Harmoniekwartier en de betrokken horecaondernemers tot consensus te komen met
betrekking de exploitatievoorwaarden van het poppodium en het café.
• De gemeenteraad uiterlijk juni 2016 hierover een voorstel voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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