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15 december 2014
Motie reparatie proces verbaal vergoeding
Aangenomen met algemene stemmen.

De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 15 december 2015,
Constaterende dat:
•
•

De vergoeding die gemeenten van het rijk ontvangen voor het opmaken van een
proces verbaal op grond van artikel 142 wetboek van strafvordering per 1 januari
2015 wordt beëindigd,
Daardoor gemeenten plotseling met een gat in hun begroting worden
geconfronteerd,

En voorts overwegende dat:
• De financiële situatie bij veel gemeenten bijzonder krap is en de financiële risico’s
juist in 2015 bijzonder groot zijn,
• De leefbaarheid in de steden voor een belangrijk deel samenvalt met de
uitoefening van handhavingstaken ter zake van de bestuurlijke strafbeschikking
door de buitengewone opsporingsambtenaren,
• Het wegvallen van deze vergoeding voor onze gemeente tot een plotseling tekort
leidt van ruim € 200.000,- in 2015,
Verzoekt het college
-

De raad zo spoedig mogelijk te informeren over de gevolgen van het vervallen van
deze pv-vergoeding,
Tevens inzicht te geven in keuzemogelijkheden binnen of buiten het palet aan
handhavingstaken om dit tekort op te vangen,
Samen met de andere leden van de G32 of de VNG er bij de regering en het parlement
op aan te dringen via het gemeentefonds of anderszins het wegvallen van deze
vergoeding na 2015 ongedaan te maken of te compenseren,

En gaat over tot de orde van de dag.
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8 december 2014
Amendement Financiële verordening
Aangenomen met algemene stemmen.

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 8 december 2014, behandelende de Financiële
verordening 2014 van de gemeente Leeuwarden,
Overwegende dat,
- De auditcommissie in haar vergadering van 25 november 2014 de concept Financiële verordening
Leeuwarden 2014 heeft besproken,
- bij de beoordeling van het concept de commissie tot een vijftal wijzigingsvoorstellen is gekomen:
1. Ter uitvoering van een door de raad aangenomen motie d.d. 10 november 2011 inzake de
verantwoording van aan de gemeente gerelateerde organisaties; waarbij het college gevraagd
wordt de raad te informeren over het indienen van jaarstukken en begroting door organisaties die
meer dan 1 miljoen Euro per jaar van de gemeente ontvangen.
2. In aanvulling op de bevoegdheid van het college tot het wijzigen van bijlage 1 (de
afschrijvingstermijnen),zoals vastgelegd in artikel 9, toe te voegen dat de raad vooraf wordt
geïnformeerd en in de gelegenheid wordt gesteld op de voorgenomen wijziging te reageren.
3. Aan artikel 11 toe te voegen dat een eventueel restbudget van het ISI ook wordt overgeheveld
naar de “reserve budgetoverheveling’ .
4. Aan de bepaling van artikel 17 inzake het aanbieden van een Nota risicomanagement en
weerstandsvermogen, toe te voegen dat dit tenminste eens in de vier jaren gebeurt.
5. De bepaling van artikel 18 te wijzigen, zodat de frequentie van het aanbieden van een nota
vastgoed aan de raad gelijk is aan die van de andere in dit artikel genoemde nota’s.
- Om praktische redenen de vijf wijzigingsvoorstellen in één amendement zijn opgenomen,
Besluit:
1. Artikel 6 aan te vullen met een lid 7 met de volgende tekst:
“7. Tweemaal per jaar de raad een overzicht te sturen van alle verbonden partijen of andere
instellingen die een jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen van meer dan 1 miljoen Euro:
a. Vóór het zomerreces, met daarbij aangegeven of betreffende partijen de jaarstukken over het
voorgaande kalenderjaar hebben ingediend, waarbij het jaarresultaat wordt weergegeven.
b. Vóór het eind van het kalenderjaar, met daarbij aangegeven: of betreffende partijen een
begroting hebben ingediend met resultaatprognose, of de reden waarom dit niet gebeurd is.”

2. Artikel 9 lid 3 aan te vullen met de volgende zin:
“Het college maakt pas gebruik van de voorgaande bevoegdheid, .nadat de Auditcommissie is
geïnformeerd over het voornemen tot wijziging van bijlage I en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen
en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.”
3. Aan artikel 11 lid 3 een sub d toe te voegen met de volgende tekst:
“d.
Het niet bestede deel van het budget Impuls Sociale Investeringen (ISI).”
4. In artikel 17 lid 2 het woord “periodiek” te vervangen door:” tenminste eens in de vier jaar”
5. De eerste zin van artikel 18 lid 14 te wijzigen in: “Het college biedt de raad tenminste eens in de vier
jaar een kadernota gemeentelijk vastgoed aan.”
Ondertekend door de voorzitter van de Auditcommissie:

8

moties/amendementen 2014

141208 Motie Tekstvoorstel beleidsregels tegenprestatie

Verworpen met 10 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
Voor: VL, CU, D66, PGL

De Raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 8 December 2014 behandelende
beleidsregels tegenprestatie
Overwegende dat
•

De tegenprestatie zinvol moet zijn

Verzoekt het college
Derhalve hier rekening mee te houden in de beleidsregels tegenprestatie en de inhoud daarvan aan
te passen als volgt;
Aanvullende tekst na; Op grond van art.5 van bovenvermelde Verordening Participatiewet, IOAW en
IOAZ stelt het college de volgende beleidsregels ter nadere uitvoering van deze verordening vast
waarbij maatwerk als uitgangspunt wordt gehanteerd: de activiteiten zijn erop gericht
uitkeringsgerechtigden op termijn te laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, waar het
rechtens geldende loon van toepassing is. Ook zijn de activiteiten gericht op het voorkomen van
sociale uitsluiting en dienen de activiteiten een realistische bijdrage te leveren aan sociale integratie.
En gaat over tot de orde van de dag
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141208 Motie onkostenvergoeding mantelzorgers

Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen.
Voor: PGL, VL

De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 8 december 2014,
behandelende ‘besluitvorming beleidsregels’ WMO 2015,

Overwegende dat:

•

Mantelzorgbeleid geen minimabeleid is,

•

De samenleving en de gemeente en de veel belang heeft bij het
ondersteunen en stimuleren van mantelzorg,

•

Het derhalve wenselijk is dat meer burgers gebruik kunnen maken van een
onkostenvergoeding bij mantelzorg,

Draagt het college op:

•

De beleidsregels over de voorwaarden voor het toekennen van een
onkostenvergoeding zodanig aan te passen, dat niet alleen de laagste
inkomens gebruik kunnen maken van deze onkostenvergoeding, maar ook
inkomens tot een middeninkomen gebruik kunnen maken van een
onkostenvergoeding bij mantelzorg.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141208 Motie participatiepremie

Verworpen met 5 stemmen voor en 32 stemmen tegen.
Voor: PGL, VL

De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 8 december 2014,
behandelende ‘besluitvorming beleidsregels’ participatie 2015,

Overwegende dat:

•

De participatiepremie een instrument is om participatie te bevorderen,

•

Participatie moet lonen,

•

De verordening een ruimer gebruik van de participatiepremie mogelijk
maakt, en het achterliggende wetsartikel participatie -artikel 10A, zesde
lid- dit zelfs voorschrijft,

•

Het genoemde wetsartikel uitgaat van een participatiepremie na 6
maanden,

•

Het genoemde wetsartikel ruimte geeft voor een participatiepremie van
ruim 2000 euro per kalenderjaar,

Draagt het college op:

•

De beleidsregel over de voorwaarden omtrent het toekennen van de
zogenaamde participatiepremie als volgt aan te passen:
1. De periode van 12 maanden wordt verkort naar 6 maanden.
2. De hoogte van de participatiepremie wordt minimaal 500 euro in plaats
van 250 euro per kalenderjaar.

En gaat over tot de orde van de dag.
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24 november 2014
Motie Resto van Harte
Aangenomen met 27 stemmen voor en 12 tegen.
Tegen: D66, VVD, NLP
De Raad van de Gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 November 2014, behandelende
de programma begroting 2015
Overwegende dat;
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

De gemeente Leeuwarden nu net als in het verleden inzet op een humaan, rechtvaardig en
eenduidig beleid voor armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting;
Eenzaamheid en sociale uitsluiting tot psychische en lichamelijke aandoeningen, zoals
depressies kunnen leiden;
Resto van Harte voor veel ouderen en alleenstaanden een belangrijke ontmoetingsplek is om
sociale contacten te leggen en te onderhouden;
Bewoners van diverse culturen, leeftijden, religies en nationaliteiten door Resto van Harte bij
elkaar worden gebracht;
Resto van Harte een restaurant exploiteert waarvan de primaire doelstelling is het
verstrekken van goedkope en gezonde maaltijden voor een ieder die in Leeuwarden en
omgeving in sociaal economisch opzicht een marginaal bestaan leidt;
Bij Resto van Harte ruimte is voor VMBO en MBO leerlingen om aan de slag te kunnen met
hun stages;
Het project succesvol is en de laatste jaren veel bewoners uit een sociaal isolement heeft
gehaald en geactiveerd richting werk of andere bezigheden. Het maatschappelijk
welbevinden van deze mensen daardoor verbeterd;
Resto van Harte tot voor kort in staat was om substantiële bedragen via sponsoring te
verwerven;
Door de economische crisis enkele sponsoren hebben afgehaakt; waardoor er ook voor 2014
een tekort van 20. 000 euro is ontstaan;
Zonder voldoende financiering het project niet kan voortbestaan en Resto van Harte
genoodzaakt zal zijn de activiteiten te staken;
De reeds toegezegde 5000 euro voor 2015 daartoe niet voldoende is.
Er voor 1 februari 2015 een bedrag van 15.000 euro nodig is om de activiteiten voort te
zetten;
Het wenselijk is dit bedrag beschikbaar te stellen, met de kanttekening dat Resto van Harte
actief moet blijven zoeken naar aanvullende sponsor gelden;
Er daarom sprake is van een garantstelling.
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verzoekt het college;
1. De benodigde garantstelling maximaal 10.000 euro, te reserveren en te dekken uit het Impuls
Sociale Investeringen ( ISI) om het voortbestaan van het Resto van Harte project te
garanderen.
2. Het onder 1 genoemde bedrag toe te staan met als voorwaarde dat er een nieuw plan voor
Van Harte wordt gemaakt (vergroten van de inkomsten) waarbij het College de helpende
hand reikt zoals het college in de raad van maandag 10 november ’14 toegezegd heeft.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Motie ruimte voor vluchtelingen
Aangenomen met 31 stemmen voor en 8 tegen.
Tegen: VVD, NLP

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014,
besprekende het antwoord op de schriftelijke vragen PAL GroenLinks inzake opvang
vluchtelingen,
Constaterende dat:
•
•
•

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in het hele noorden op zoek is naar
nieuwe opvanglocaties voor de toenemende vluchtelingen stroom die ontstaat door de
oorlogssituatie in het Midden Oosten,
Dat ook de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een dringende oproep aan alle
gemeenten heeft gedaan om tijdelijke noodopvang te bieden voor deze groep
vluchtelingen;
O.a. de gemeenten Zwolle, Groningen, Hoogeveen en Stadskanaal gehoor hebben
gegeven aan deze oproep.

Overwegende dat:
•
•
•

We vanwege de grote instroom aan vluchtelingen als Leeuwarden niet anders kunnen
dan onze maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid nemen naar de
slachtoffers van deze oorlog door het aanbieden van tijdelijke opvang;
Er in de gemeente Leeuwarden op diverse plekken gebouwen leegstaan of leeg komen
te staan;
Deze gebouwen mogelijk geschikt zijn, of geschikt gemaakt kunnen worden, voor de
tijdelijke opvang van vluchtelingen;

Verzoekt het college:
• Om positief en constructief te reageren als het COA contact neemt met de gemeente
Leeuwarden en de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de gemeentegrenzen
ruimte te bieden aan vluchtelingen en de raad in dat geval hierover zo spoedig
mogelijk te rapporteren.
• Indien een geschikte locatie op het oog is, vooraf de omwonende bewoners te
informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Motie aanpak groepsgeraleerde drugshandel Leeuwarden
Aangenomen met 35 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: PGL

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014,
Overwegende dat:
In de gemeente Leeuwarden een relatief grote (vuurwapen gevaarlijke) groep
Antillianen actief is in de drugshandel;
de strijd tussen verschillende drugsbendes steeds vaker gepaard gaat met buitensporig
geweld waarbij ook omstanders gevaar lopen;
de drugshandel op straat grote invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de
binnenstad van Leeuwarden en daaromheen;
de aanpak van deze problematiek vraagt om een gerichte, consequente en constante
aanpak;
sinds de afschaffing van de zogenaamde bijdrageregeling Antillianengemeenten de
gemeente Leeuwarden geen financiële steun meer van het Rijk ontvangt;
Leeuwarden een provinciehoofdstad is met Randstedelijke problemen;
een succesvolle aanpak zowel preventief als repressief van aard is;
het zogenaamde Tweesporenbeleid in het verleden succesvol is gebleken;
een dergelijke aanpak vraagt om een dedicated team van professionals;
de huidige capaciteit van dit team te beperkt is in vergelijking tot andere gemeenten;
de gemeenteraad zelf kan bepalen aan welke problemen zij prioriteit geeft binnen het
Uitvoeringsprogramma veiligheidsmenu 2015 en 2016
Verzoekt het College:
inzichtelijk te maken op welke wijze meer prioriteit gegeven kan worden aan de
aanpak van groepsgerelateerde drugshandel binnen het Uitvoeringsprogramma
veiligheidsmenu 2015 en 2016;
voor 1 april 2015 een integraal plan (onder andere welzijn en JVZ/Politie) te maken
waarbij niet alleen aandacht is voor de repressieve maar ook voor de preventieve aanpak van
dit probleem;
te lobbyen, eventueel samen met raadsfracties, voor het beschikbaar stellen van extra
Rijksmiddelen voor de aanpak .
En gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Motie Ingezetenen-criterium coffeeshops
Aangenomen met 23 stemmen voor en 16 tegen.
Voor: PvdA, D66, PGL, FNP, VL

De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 24 november 2014 behandelende
de brief evaluatie I-criterium
Overwegende dat:
•

De raad op 29 mei 2013 een motie heeft aangenomen om Leeuwarder
coffeeshops bij overtreding van het I-criterium alleen een waarschuwing te
sturen en deze wijze van handhaving in de zomer van 2014 te evalueren,

•

Er slechts enkele overtredingen zijn geconstateerd, en verder geen
signalen zijn van coffeeshopbezoek door niet-ingezetenen en / of daarmee
samenhangende problematiek in Leeuwarden,

•

In de evaluatiebrief het voorstel wordt gedaan voortaan niet actief te
handhaven op het I-criterium maar de mogelijkheid van sancties middels
het Handhavingsarrangement wel open te willen houden bij overlast door
buitenlandse coffeeshopbezoekers,

•

De Leeuwarder coffeeshop ondernemers zo niet weten waar ze aan toe
zijn wat betreft het wel of niet controleren van klanten (middels het
navragen van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie), de
mogelijke waarschuwing en sancties,

•

Het weren van buitenlanders in de coffeeshops contraproductief werkt
omdat dit een stimulans is voor de illegale straathandel en de bijkomende
overlast.

•

De Rijksoverheid de mogelijkheid open laat het I-criterium te handhaven
in overleg met betrokken gemeenten en daarbij aan te sluiten bij het
lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake kan zijn van lokaal
maatwerk.

Verzoekt het College:
•

Het I-criterium in Leeuwarden niet bestuursrechtelijk te handhaven en
dit af te stemmen in de lokale driehoek,

•

in het handhavingsarrangement bijzondere wetten gemeente
Leeuwarden bij de gedoogvoorwaarden coffeeshops betreffende de
toegang niet-ingezetenen( AHOJGI criteria I) bij de bestuurlijke
maatregel de stappen 1 t/m 4 te schrappen

en gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Motie Versnelling afhandelingstermijn WWB-uitkering
Aangenomen met algemene stemmen.

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014, behandelende de
verordening Participatiewet 2015,

Overwegende dat:
-

Het college per 1 juli 2015 nieuw beleid zal inrichten om de flexibilisering van de
WWB te realiseren en armoedeval te verkleinen;

-

Er steeds meer tijdelijke- en deeltijdbanen komen;

-

Ons bekend is dat veel mensen zich zorgen maken over de vraag of ze, als het
werk stopt wel weer snel een uitkering kunnen krijgen;

-

Het college met de WWB flexibeler wil omgaan;

-

Elk gewerkt uur waarde heeft en de eigenwaarde versterkt;

-

Veel mensen zich zorgen maken over de vraag of ze, als het werk stopt wel weer
binnen redelijke termijn een uitkering toegekend kunnen krijgen;

-

Het college waar mogelijk drempels weg wil nemen om tijdelijk of parttime werk
aan te nemen;

-

De mensen die binnen een periode van 6 maanden dienstverband terug moeten
vallen op een uitkering, eenvoudig gefaciliteerd kunnen worden om hun WWBaanvraag versneld af te handelen indien zij niet aansluitend in een ander baan
aan het werk kunnen.

Draagt het college op:
1. Zo weinig mogelijk gegevens bij de aanvrager uit te vragen en zich te beperken
tot alleen die gegevens die kunnen zijn veranderd.
2. De maximale behandelingstermijn voor een herhaalde aanvraag van WWB (voor
diegene die binnen een periode van 6 maanden dienstverband terug moet vallen
op een uitkering) substantieel te beperken tot maximaal 4 weken.
3. De onzekerheid bij de uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk weg te nemen door
ruim bekend te maken dat werken loont en dat de gemeente zich flexibel en
dienstverlenend opstelt als het nodig is om opnieuw een uitkering aan te vragen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Amendement respecteren ontheffing
Verworpen met 1 stem voor en 38 tegen.
Voor: VL
De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 24 November 2014,
behandelende de verordening tegenprestatie.
Overwegende dat;
•

Het eventueel niet respecteren van de rechten van mensen die ontheffing hebben verkregen
van reïntegratie,sollicitatie en arbeidsplicht vanwege medische belemmeringen grote onrust
bij deze mensen teweeg kan brengen.
Draagt het college op
Artikel 2 lid 3 aan te vullen met de tekst: “ de rechten van mensen die ontheffing hebben verkregen
van reïntegratie, sollicitatie en arbeidsplicht vanwege medische belemmeringen zullen worden
gerespecteerd”.
En gaat over tot de orde van de dag
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141124 Amendement vrijwillige tegenprestatie
Verworpen met 5 stemmen voor en 34 tegen.
Voor: VL, NLP

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 24 November 2014,
behandelende de verordening tegenprestatie.
Overwegende dat;
•

Er diverse gemeenten zijn (waaronder Arnhem, Groningen, Sûd West Fryslan, Amsterdam)
die besloten hebben tot een niet verplichtende, maar een vrijwillige tegenprestatie;
• Vrijwilligerswerk een prima zaak is, maar dwang nooit een goed middel is;
• De wetgever gemeenten vrij laat om bij de nieuwe bijstandswet vanaf 2015 een
tegenprestatie te verplichten;
• Het controleren van een verplichte tegenprestatie veel ambtelijke inzet kost;
Draagt het college op:
Artikel 2 lid 1 van de verordening als volgt te wijzigen “ Het college zal een belanghebbende gelet op
de artikelen 9, eerste lid, onderdeel C van de participatiewet; 37, eerste lid, onderdeel F van de IOAW
en artikel 37 eerst lid, onderdeel F van de IOAZ een vrijwillige tegenprestatie toestaan”
En gaat over tot de orde van de dag.
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141124 Amendement beschut werk
Verworpen met 1 stem voor en 38 tegen.
Voor: VL

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 24 November 2014, behandelende
de Participatieverordening.
Overwegende dat
•

Er in het voorgestelde art. 8 lid 2 staat dat het college een voorselectie doet als het gaat om
beschut werk;
• De kans bestaat dat dan de deur wordt opengezet voor het ontstaan van een nieuwe
wachtlijst
• Dit voorkomen kan worden door ervoor te zorgen dat het college voldoende werkplekken
schept of behoudt voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk.
Draagt het college op
De tekst van artikel 8 lid 2 als volgt te wijzigen: “ Het college zorgt er voor dat ze voldoende
werkplekken schept of behoudt voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk”.
En gaat over tot de orde van de dag;
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141124 Motie onderzoek samenhangende aanpak van de stijgende
woonlasten
Verworpen met 19 stemmen voor en 20 stemmen tegen.
Voor: PvdA, PGL, CU, VL

“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 3 november 2015, behandelende de
voortgangsrapportage 2013 en het uitvoeringsprogramma 2014 van het Leeuwarder bestek,
Overwegende dat:
- Betaalbaarheid van wonen een belangrijk uitgangspunt is van deze raad.
- In het collegeprogramma 2014-2018 de focus van het armoedebeleid op woonlasten en
betaalbaarheid voor bewoners met een kleine portemonnee ligt.
-De beperking van de huurtoeslag en een stijging van de vaste lasten (bijvoorbeeld hogere
energieprijzen) zichtbaar zijn, wat een hardnekkig probleem vormt.
- Veel Leeuwarder huurders van corporatiewoningen een woonquote hebben die boven de
acceptabele (Nibud) norm ligt.
- De steden Almere, Utrecht en Amersfoort werken met een woonlastenfonds en dit tot goede
resultaten heeft geleid.
Draagt het College op:
- De mogelijkheid van het instellen van een woonlastenfonds te onderzoeken en de uitkomsten van
dit onderzoek mee te nemen in het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met de corporaties.
En gaat over tot de orde van de dag.
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10 november 2014
141110 Motie Blokhuispoort
Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 tegen.
Tegen: CU
De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 10 november 2014, behandelende de aankoop van
de Blokhuispoort
overwegende dat:
het college overweegt om de Blokhuispoort aan te kopen en door te leveren aan BOEi;
het college voorstelt dat de gemeente eigenaar blijft van de ondergrond onder andere om op
deze wijze invloed te kunnen blijven oefenen op de ontwikkelingen binnen de
Blokhuispoort;
de Blokhuispoort zich de afgelopen jaren heeft bewezen als een bijzondere en (economisch)
waardevolle creatieve broedplaats;
de mix aan functies (van evenementenlocatie, tot laagdrempelige werkruimtes, etc.) het
geheim van het succes is van deze creatieve broedplaats;
voor de financiële bijdrage vanuit de Provincie Fryslân de realisatie van een Creatieve Hub
een essentiële voorwaarde is voor het verstrekken van de toegezegde bijdrage voor de
verbouwing en restauratie van de Blokhuispoort;
het verstandig is om de nieuwe exploitatie planmatig op te bouwen met behulp van in ieder
geval de huidige gebruikers; deze vormen het DNA van de Blokhuispoort.
de evenementen en het poppodium in de Blokhuispoort een bijdrage hebben geleverd om
de gevangenis de Blokhuispoort en Leeuwarden landelijk op de kaart te zetten.
deze evenementen per jaar meer dan 40.000 bezoekers trekken (waarvan een groot deel ook
van buiten Leeuwarden). Waardoor deze ook economisch van belang zijn voor
Leeuwarden;
zonder het hierboven genoemde DNA de Blokhuispoort een roemruchte gevangenis is,
waardevol maar geen (culturele) broedplaats.
Verzoekt:
het college om bindende voorwaarden op te nemen in de afspraken tussen de gemeente en
BOEi om zo de Blokhuispoort te behouden als ‘creative hub’/ creatief brûsplak;
een behoorlijk aandeel van de Blokhuispoort in te vullen met
cultureel creatieve ondernemers;
om samen met een afvaardiging van de huidige huurders, daarin met name aandacht voor
huurders uit de creatieve industrie, de Blokhuispoort te ontwikkelen tot een rendabel
centrum;
het college om in samenwerking met de creatieve ondernemers van de Blokhuispoort en
BOEi een plan op te stellen waarin de resultaten en afspraken worden aangegeven die de
Blokhuispoort in haar rol als creatieve hub / creatief brûsplak wil bereiken.
het college om in dit plan op te nemen dat grote publieksevenementen plaats blijven
vinden in de Blokhuispoort: zoals bijvoorbeeld Jailbreak, Kerstmarkt, Smûk en Smikkel,
Holy Stitch, Jail House Rock maar ook nieuw te ontwikkelen evenementen.
het college om met BOEi af te spreken dat het uitgangspunt van de planvorming is dat
Asteriks in ieder geval tot 1 januari 2019 de mogelijkheid krijgt om de door haar
gebruikte ruimte in de Blokhuispoort of een andere door de verhuurder en Asteriks
geschikt bevonden ruimte te huren en te programmeren.
En gaat over tot de orde van de dag,
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141110 Motie Noodhulp vluchtelingen
Aangenomen met 29 stemmen voor en 7 tegen
Tegen: VVD, NLP

De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 10 november 2014 behandelende de begroting
2015
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 2015 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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141110 Motie prioriteit hoofdfietsroutes/fietsstraten
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: VVD
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014, behandelende de
Begroting 2015.
Overwegende dat:
•
goede hoofdfietsroutes van belang zijn voor de bereikbaarheid van de stad en de
dorpen van de gemeente Leeuwarden;
•
een kwalitatief goed en fijnmazig hoofdfietsroutenetwerk het gebruik van de fiets
stimuleert;
•
de verkeersveiligheid op deze routes van belang is;
•
het inrichten van fietsstraten bijdraagt aan de fijnmazigheid en de aantrekkelijkheid
van het fietsroutenetwerk en de verkeersveiligheid voor fietsers;
•
de gemeenteraad met het aannemen van de Motie Hoofdfietroutenetwerk en
fietsstraten op 24 juni 2013 heeft verzocht om hiervoor een actieplan te maken.
Tevens overwegende dat:
•
de kosten voor de ‘Modelaanpak fietsveiligheid/fietsstraten’ worden gedekt uit de
stelpost infrastructuur (investeringsoverzicht bijlage C, p.175);
•
het budget dat hiervoor bedoeld is (€350.000) in de meerjarenbegroting is geserveerd
voor de jaarschijf van 2018;
•
daarmee in de komende jaren geen concrete stappen kunnen worden gezet bij voor de
inrichting van fietsstraten;
•
voor de uitvoering van de Motie Hoofdfietroutenetwerk en fietsstraten een
beleidsnotitie wordt voorbereid.
Verzoekt het college:
•
op korte termijn de beleidsnotitie fietsstraten naar de gemeenteraad te sturen;
•
te onderzoeken of bij de uitvoering van het nieuwe Rioleringsprogramma (GRP 20152018) en het onderhoudsprogramma wegen prioriteit kan worden gegeven aan straten die in
aanmerking komen als fietsstraat;
•
zodanig informatie te geven dat de raad de budgetten binnen de stelpost infrastructuur
kan herprioriteren, waarbij het budget voor hoofdfietsroutes en fietsstraten zo snel mogelijk
beschikbaar komt;
•
deze informatie voor oktober 2015 naar de raad te sturen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie Uitbreiding camperplaatsen
Unananiem aangenomen.

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014,
behandelende de Begroting 2015.
Overwegende dat:
• Leeuwarden de komende jaren met het oog op CH2018 bezocht zal
worden door duizenden extra toeristen,
• De stad en de dorpen veel toeristische mogelijkheden hebben,
• Camperkamperen een grote trend is,
• Op dit moment Leeuwarden slechts een handvol camperplaatsen
(Wissedwinger, Jachthaven en Harlingertrekweg) heeft,
• Er meer potentiele camperplaatsen realiseerbaar zijn; te denken valt aan
bijv. LPFterrein, Fonteinland, de parkeerplaatsen van NHL/Stenden/
Blauwe Golf (bij Rengerspark), of uitbreiding van camperplaatsen op de
Wissedwinger en meer plekken in de dorpen (bij bijv. jachthavens en
andere voor toeristen interessante locaties).
Draagt het college op:
• Om uitbreiding van het aantal camperplekken en -faciliteiten in onze
gemeente te onderzoeken,
• Hierbij ook de bijkomende kosten en opbrengsten in beeld te brengen,
• Op basis hiervan een camperplan te maken en voor 1 juli 2015 aan de raad
te presenteren,
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie aanvulling communicatieplan 3 Decentralisaties
Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 tegen.
Tegen: VVD, FNP
Gemeenteraad van Leeuwarden, in de vergadering bijeen op 10 november 2014,
behandelende de begroting van 2015,
Overwegende dat:
Communicatie wordt gezien als belangrijke succesfactor binnen het programma van de
3 Decentralisaties;
De 3 d’s enorme verandering met zich meebrengen waar veel mensen mee te maken
hebben;
De 3 ‘d gepaard gaan met forse bezuinigingen waarbij acceptatie bij verschillende
doelgroepen aanwezig moet zijn;
Mensen weten niet wat ze niet weten en mensen doen niets met onderwerpen die hen
niet raken;
Het speelveld enorm is waarbij heel veel partijen op het gebied van welzijn, zorg en
jeugd betrokken zijn;
Er nog steeds veel onduidelijkheden zijn, zowel over de invulling als over het proces;
Veel burgers nog steeds de vraag hebben “Wat betekent het voor mij persoonlijk “en
dat dit eind oktober 2014 voor hen nog niet duidelijk is;
Verzoekt het college om:
Parallel en ter aanvulling aan de uitvoering van het communicatieplan 3 D’s een trainde-trainer overdracht te realiseren voor de sleutelfiguren van diverse
doelgroepen/belangengroepen gericht op de WMO, WLZ en de AWBZ veranderingen zodat
zij deze informatie kunnen overbrengen aan hun achterban;
Dit te organiseren in nauwe afstemming met diverse organisaties op het gebied van de
jeugd, welzijn en zorg en de wijkteams, ter ondersteuning en als toegevoegde waarde van hun
eigen voorlichtingsactiviteiten;
Hierbij aan te sluiten bij het landelijk gesubsidieerde programma “Zorg verandert” en
“Gebiedsgerichte zorg vanuit bewonersperspectief, Johanna “ vanuit Zorgbelang
Er in juni 2015 een evaluatie plaatsvindt in antwoord of de burger in beeld heeft welke
veranderingen er voor hen persoonlijk van toepassingen zijn, welke gevolgen dit heeft en wat
dit van hen vraagt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie dementievriendelijke gemeente/ouderenmishandeling
Aangenomen met 24 stemmen voor en 12 tegen.
Voor: PvdA, D66, NLP, PGL, CU, VL
De Raad van de Gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 10 November 2014,
behandelende de begroting 2015
Overwegende dat
•
Dementie de komende jaren steeds meer voor zal komen;
•
Het belangrijk is dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
•
Dit in een groot aantal gevallen zeer belastend is voor Mantelzorgers;
•
Er steeds meer gemeenten zijn die aan de slag gaan met lokale en regionale partners
om de projecten te realiseren die ervoor moeten zorgen dat mensen met dementie zolang
mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij;
•
Er op dit gebied ook sprake zal zijn van integraal beleid;
•
Dat ouderenmishandeling ook in de gemeente Leeuwarden steeds vaker voorkomt;
•
Dat ouderenmishandeling ook punt van aandacht is bij diverse maatschappelijke
organisaties en het veiligheidshuis;
•
Integraal beleid op het gebied van ouderenmishandeling noodzakelijk is.
Draagt het college op
Om te anticiperen op de toenemende problemen in de drie probleemvelden ( mantelzorgers,
mensen met dementie en ouderenmishandeling), met name op het gebied van ondersteunende
begeleiding door de gemeente. En uiterlijk juni 2015 te komen met een nota van uitvoering
die zich specifiek richt op dit beleid.
En gaat over tot de orde van de dag,
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141110 Motie verlaging leges zonneweides
Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 tegen.
Tegen: NLP, CU
De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014 en behandelend de begroting
voor het jaar 2015 e.v.
Overwegende dat:
Opwekking van elektriciteit middels zonnepanelen goed is voor het milieu;
Bij plaatsing hiervan op daken geen omgevingsvergunning is vereist;
Dit wel het geval is wanneer sprake is van realisatie van een zogenoemde zonneweide met
panelen op het maaiveld;
De gemeentelijke leges een percentage van de investering bedragen;
De ambtelijke kosten bij de vergunningverlening voor een zonneweide, vergeleken met een
gebouw, betrekkelijk gering zijn.
Verzoekt het college:
In 2015 met een voorstel te komen voor de aanpassing van de legesverordening waarbij een
substantiële reductie van de legeskosten voor zonneweideprojecten aan de orde is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie aanpak sportvelden Reduzum
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: VVD
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014, behandelende
de Begroting 2015.
Overwegende dat:
 De aanwezigheid van de korfbalclub Mid-Fryslân Reduzum van groot belang is voor de
exploitatie van de sportkantine en de vitaliteit van de andere overige clubs;
 De aanwezigheid van sportclubs en een sportkantine van groot belang is voor de
leefbaarheid van Reduzum;
 Voor het toekomstbestendig functioneren van de korfbalclub in Reduzum een
kunstgrasveld noodzakelijk is;
 De kaatsvereniging ‘Jan Reitsma’ zonder gerenoveerde velden bij de kaatsbond niet in
aanmerking komt om grote wedstrijden te organiseren;
 Door renovatie meer gebruiksmogelijkheden voor het sportcomplex ontstaan;
 Renovatie van de sportvelden en het aanleggen van een kunstgrasveld daardoor
noodzakelijk en wenselijk is;
 Deze renovatie oorspronkelijk voor 2013 was gepland, maar door herindeling is
vertraagd.

Constaterende dat:
 De kosten van een kunstgrasveld en bijbehorende verlichting zijn geraamd op
€190.000;
 In de begroting van de (voormalige) gemeente Boarnsterhim reeds €70.000 is
gereserveerd voor renovatie van de sportvelden en dit bedrag nu op de balans van de
gemeente Leeuwarden staat;
 Het aanleggen van een kunstgrasveld samen met de renovatie van de overige velden
een efficiencyvoordeel oplevert van ongeveer €20.000;
 In Reduzum actie wordt ondernomen om bij te dragen aan renovatie van de
sportvelden. De beoogde bijdrage vanuit het dorp ongeveer €60.000 bedraagt;
 Daardoor nog een aanvullend budget van €40.000 nodig is om de beoogde renovatie
uit te voeren en het kunstgrasveld aan te leggen;
 Hiervoor een aanvraag is gedaan in het kader van het Mienskipsfonds, maar het
onzeker is of deze aanvraag wordt toegekend.

Draagt het college op:
 Om samen met Sportstichting Reduzum en de gebruikers van de sportvelden, zo
snel mogelijk een inrichtingsvoorstel te maken;
 indien mogelijk de werkzaamheden uit te voeren voor het nieuwe sportseizoen
van 2015/2016;
 het benodigde bedrag dat resteert na (of zonder) toekenning uit het
Mienskipsfonds aan te vullen uit de Impuls Sociale Investering voor maximaal
€40.000.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie straatartiesten
Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 tegen.
Tegen: CU
De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 30 oktober 2014 behandelende de
programmabegroting 2015,
Overwegende dat:
• de gemeente Leeuwarden in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft
geregeld dat als je als straatartiest wilt optreden je hiervoor een vergunning of
ontheffing moet hebben;
• op dit moment in totaal maximaal 20 ontheffingen/ vergunningen worden
aangevraagd per jaar;
• de kosten per ontheffing € 10,45 en per vergunning € 47,84 euro bedragen;
• bij geen geldige vergunning wordt (na 1 waarschuwing) een boete opgelegd van €90,(ex €7,- administratiekosten);
• de kosten van verstrekking/ controle/ handhaving ten aanzien van straatmuzikanten
artiesten niet inzichtelijk zijn voor de gemeente. Het is aannemelijk dat deze meer
bedragen dan de opbrengst van maximaal € 956,80 per jaar;
• Het afschaffen van de vergunning derhalve geen financiële gevolgen heeft voor de
gemeente;
• Deze vergunning slechts voor maximaal 20 mensen in het leven is geroepen;
• Een vergunning extra barrières en regeldruk opwerpt voor straatartiesten terwijl wij
juist willen dat onze stad bruist en swingt;
• Gemeentes heel verschillend met het optreden van straatartiesten omgaan;
• Leeuwarden kiest voor de strengste vergunningsvariant;
• Leeuwarden evenementenstad van Nederland wil worden en in 2018 culturele
hoofdstad is;
• Straatartiesten zorgen voor levendigheid en gezelligheid en laten de stad bruisen en
swingen;
• Dit een positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van onze gemeente;
• Leeuwarden een bloeiend popklimaat heeft;
• In Leeuwarden de Minerva Academie voor popcultuur is gevestigd net als D’Drive, de
opleiding HBO docent Theater en jeugdcircus Saranti;
• Op straat optreden een laagdrempelige manier is om op te treden voor publiek en zo
ervaring op te doen;
Draagt het College op:
• Om met een voorstel te komen om de APV zodanig te wijzigen dat optredens van
straatartiesten geen vergunning of ontheffing benodigd hebben;
• De APV zodanig te wijzigen dat deze de mogelijkheid biedt om in het geval van
excessen of overlast handhavend op te treden.
En gaat over tot de orde van de dag,
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141110 Motie vastgoed en erfpachtpercelen
Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 tegen.
Voor: PvdA, D66, VVD, NLP, CDA
De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 19 februari 2014,
Overwegende dat;
Het college in haar collegeprogramma 2014-2018 een bezuinigingsdoelstelling heeft
van €75.000,= op haar vastgoed portefeuille en afdeling,
Het college daarin stelt rekening te houden met de marktwaarde,
Het college in de begroting voor 2015 daaraan toevoegt dat vastgoed niet wordt
afgestoten als deze rendabel geëxploiteerd wordt,
Het college nog geen concrete plannen heeft om deze taakstelling + dat de gemeente
afscheid wil nemen van haar niet strategisch vastgoed.
Verzoekt het college;
Vóór 1 april 2015 met een concreet plan te komen waarin de route naar de
bezuinigingstaak van €75.000,= concreet wordt omschreven. (indien gewenst in
vertrouwelijkheid). In dit plan ook de strategie voor de verkoop van erfpachtpercelen mee te
nemen.
Bij het afstoten van gemeentelijk vastgoed te kijken naar de integrale afweging op
kosten in de gehele portefeuille en niet louter naar de exploitatie van een zelfstandig object.
Om mogelijk te maken dat een integrale afweging kan worden gemaakt te
onderzoeken of samenvoeging van functies/-gebruikers in panden mogelijk is, waardoor
panden vrij te spelen zijn voor verkoop.
Tevens te onderzoeken of het, door slim gebruik te maken van op elkaar aansluitende
gebruikerstijden van panden, mogelijk is om panden vrij te spelen voor verkoop.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie “straatpastoraat” ofwel sociaal straatwerk
Aangenomen met 22 stemmen voor en 13 tegen.
Voor: PvdA, CDA, PGL, 1CU
De heer Rijpma onthoudt zich van stemming.

De Gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014
Overwegende dat;
-

-

Er in de gemeente Leeuwarden ongeveer 600 mensen behoren tot de groep van dak- en /of
thuislozen
Er naar aanleiding van een expertmeeting over deze doelgroep er een behoeftenonderzoek
heeft plaatsgevonden
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er een grote behoefte is aan “outreachend straatwerk
die zich bezig houdt met zingeving en levensvraagstukken van de doelgroep dak- en/of
thuislozen, zonder dat er een directe hulpverleningtraject aan verbonden is”
Dat met name de zorgmijders veel baat hebben bij deze ondersteuning, omdat die niet
verbonden is aan een hulpverleningstraject
Het project deels gedragen wordt door vrijwilligers die bekend zijn met de doelgroep
Het straatpastoraat in Amsterdam al 10 jaar succesvol is en de gemeenteraad van Den Haag
heeft besloten om ondanks de bezuinigingen het Straatpastoraat te blijven ondersteunen
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden (SSL) al 110.000 euro bij elkaar heeft gebracht en
nog 15.000 Euro nodig heeft
Het project een pilot is van 3 jaar en het in die periode 2x geëvalueerd wordt alvorens
besloten wordt het te continueren
In het projectplan uitdrukkelijk gesteld wordt dat het geen evangelisatieproject is en
toegankelijk is voor alle te bereiken mensen ongeacht de achtergrond
Uit onderzoek bekend is dat het gevoel dat je leven ertoe doet, dat je wordt gewaardeerd en
bijdraagt aan de samenleving, cruciaal blijkt om gezond en gelukkig te leven
Het straatpastoraat hierin een grote en aanvullende betekenis heeft

Verzoekt het college;
-

Het project Straatpastoraat te ondersteunen voor een bedrag van 15.000 Euro
Dit bedrag te dekken uit het ISI

En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie respijtzorg voor mantelzorgers
Aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen: D66, VVD, FNP

De Gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 3 november 2014,
Overwegende dat;
-

De transities op de jeugd en de WMO een fors beroep doen op het sociale netwerk van de zorgvrager
Er daardoor meer gevraagd zal worden van de mantelzorger
Een deel van de mantelzorgers overbelast zijn of worden
Respijtzorg voor deze mantelzorgers van groot belang is
Er op dit moment weinig mogelijkheden zijn om respijtzorg te verlenen
De mantelzorger de zorg pas kan loslaten, als de zorgvrager een goed gevoel heeft over het
respijtarrangement
Zo’n respijtarrangement op maat en laagdrempelig aangeboden moet worden
Het zowel financieel als organisatorisch raadzaam is om bij bestaande structuren aan te sluiten
Er bij verschillende bestaande zorgaanbieders en ondersteuners er een groot commitment is om zo’n
arrangement te organiseren en dit tegen een zo’n laag mogelijk tarief te doen
Er voornamelijk gebruik gemaakt wordt door vrijwilligers en de voor de zorgvrager bekende thuiszorg
In Alkmaar het respijthuis een groot succes is
De financiën voor de drie decentralisaties in deze begroting al voor twee jaar worden belegd en het
definitieve projectplan pas in het voorjaar 2015 gereed is

Verzoekt het college;
-

-

-

In samenwerking met de ketenpartners en de “projectgroep respijthuis”, uitvoering te geven aan
laagdrempelige respijtarrangementen zoals bedoeld in de bijgeleverde memo respijtzorg voor
mantelzorgers.
Dit te organiseren binnen de bestaande financiele middelen die hiervoor beschikbaar zijn, die nog
door het Rijk beschikbaar gesteld zullen worden en optimaal gebruik te maken van innovatiemiddelen
bij de diverse fondsen, verzekeraars en overheden.
Het definitieve projectplan, uiterlijk voor de zomer 2015, aan de raad ter besluitvorming voor te
leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie begrotingsapp
Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 tegen.
Tegen: VL

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014,
behandelende de begroting 2015,
Overwegende dat
- Verantwoord omgaan met financiële middelen en transparant inzicht geven in de keuzes
die
daarin gemaakt worden basisingrediënten vormen van behoorlijk bestuur,
- Een heldere, transparante en laagdrempelige wijze van presenteren van de gemeentelijke
begroting burgers uitnodigt om zich een beeld te vormen van de gemeentelijke begroting en
de
keuzes die daarin gemaakt worden,
- Dit de betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke politiek vergroot,
- Een begrotingsapp informatie van de begroting helder gestructureerd, uniform en
consistent
door alle programma's en thema's heen presenteert,
- Door de vorm en verspreidingswijze van een (web)-app de gemeentebegroting
laagdrempelig
en gebruiksvriendelijk beschikbaar en eenvoudig updatebaar is,
- Een begrotingsapp niet alleen inzicht geeft in de opbouw van de gemeentelijke begroting,
maar
vooral in de beslisruimte van de gemeente(raad), de keuzes die daarin gemaakt worden, en
mogelijke alternatieven en de (financiële en inhoudelijke) gevolgen daarvan,
- Hiermee de opmaat kan bieden voor thematische discussies met inwoners over de
begroting, de
visie en keuzes van de gemeente(raad),
- Een begrotinsgapp de gemeentelijke organisatie dwingt om kritisch naar de logische
indeling
van organisatie en begroting te kijken en de keuzes die daarin gemaakt worden en concrete
bedragen toe te wijzen aan activiteiten,
Verzoekt het college:
- De mogelijkheid voor het invoeren van een digitale en interactieve wijze van presenteren
van de
begroting te onderzoeken,
- Hierbij de mogelijkheid om dit te doen door middel van een web-applicatie, zoals
bijvoorbeeld
watdoethengelo.nl betrekt,
- De mogelijkheid om benchmarking van lokale lasten bij vergelijkbare gemeentes binnen
een
dergelijke app te realiseren bij het onderzoek te betrekken,
- De resultaten van het onderzoek te delen met de gemeenteraad voor 1 februari 2015,
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie Sportwijk Nijlân
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: VVD
De Gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014.
Overwegende dat;
Sportwijk Nijlân een intensieve samenwerking is van diverse
sportverenigingen en organisaties in de wijk Nijlân;
- Sportwijk Nijlân een innovatieve vorm is om de leefbaarheid te verbeteren
en de sportparticipatie te verbeteren;
- De gemeente Leeuwarden, de BV Sport en de sportimpuls zeer positief
hebben geoordeeld over het initiatief;
- Er, vanwege de grote inzet van vrijwilligers en een subsidie van de
sportimpuls, met een kleine gemeentelijke participatie in dit project een
grote bijdrage aan de leefbaarheid en sportparticipatie in Nijlân geleverd
kan worden.
Besluit
-

-

38.000 euro beschikbaar te stellen uit het ISI voor Sportwijk Nijlân.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie Eco Cars
Aangenomen met 31 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: VVD.
Onthouding van stemming: dhr. Jacobse
De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 10 november 2014 en behandelend de
begroting voor het jaar 2015 e.v.
Overwegende dat:
• Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is,
•

Op grond van die uitverkiezing verwacht mag worden dat er 3 miljoen extra
bezoekers naar de stad komen,

•

Het van goed gastheerschap getuigt diverse vervoermogelijkheden aan te bieden,

•

De binnenstad zich uitermate goed leent voor kleine elektrische voertuigen met
een royaal uitzicht naar alle kanten,

•

Het bijgevolg wenselijk is dat in de gemeente deze vervoermogelijkheid wordt
aangeboden,

•

De mbo afdeling van “De Friese Poort” begin september 2014 een door eigen
studenten vervaardigde “Eco Car” presenteerde die aan deze omschrijving
voldoet,

•

Het voor deze studenten uitermate leerzaam en dus wenselijk is dit project voort
te zetten,

•

Techniekopleidingen met een sterke praktijkcomponent zeer goed een steuntje in
de rug kunnen gebruiken,

Verzoekt het college op grond hiervan te onderzoeken:
• Of het Eco Car project met steun van de gemeente dan wel de stichting “Culturele
Hoofdstad 2018” kan worden voortgezet,
•

Voor welke doeleinden de Eco Cars kunnen worden ingezet en welk aantal Eco
Cars hiervoor nodig is,

•

Welke instantie deze Eco Cars het beste kan afnemen.

En de resultaten van dit onderzoek in 2015 aan de raad kenbaar te maken
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie prestatie afspraken volkshuisvesting
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 tegen.
Tegen: VVD
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 3 november 2015, behandelende
de voortgangsrapportage 2013 en uitvoeringsprogramma 2014 van het Leeuwarder bestek;
Overwegende dat:
•
Woningbouwcorporaties geconfronteerd zijn met de verhuurdersheffing en mee
moeten betalen aan misstanden bij andere woningbouwcorporaties als Vestia (zgn saneringssteun);
•
Hierdoor de investeringscapaciteit bij corporaties is afgenomen en daardoor de
gemaakte prestatieafspraken met de gemeente niet meer kunnen worden nagekomen;
•
Huurders het financieel moeilijk hebben door een hogere werkloosheid, een stijgende
energierekening, stijgende huren, en afnemende (huur)toeslagen;
Constaterende dat:
•
Verduurzaming van woningen kan bijdragen aan de verlaging van woonlasten voor
huurders;
•
Een grootschalige, wijkgerichte aanpak in de vorm van een wijkbedrijf - zoals in
Bilgaard - daarbij zeer succesvol kan zijn;
•
Het Aanvalsplan Woningmarkt van de Provincie Fryslan een substantiële rol kan
spelen bij het vrijmaken van vastgelegd kapitaal van corporaties ten behoeve van
kwaliteitsverbete-ring en verduurzaming.
Tevens overwegende dat:
•
Rijksregelgeving op korte termijn gaat veranderen (Woningwet / Novelle) waardoor
de ge-meente weer meer te zeggen krijgt over het beleid van woningbouwcorporaties en
bovendien ruimte krijgen om voorwaarden te stellen aan het toewijzingsbeleid voor
doelgroepen (huisvestingswet).
•
Gemeentelijke huisvestingsverordeningen in dit kader voor 1 juni 2015 aangepast
moeten zijn.
•
De nieuwe gemeente Leeuwarden bestaat uit een grote stad en vele dorpen.
•
Elkien en Woonfriesland verschillend beleid kennen ten aanzien van kernvoorraden in
de dorpen en verschillende dorpen zich zorgen maken over het beschikbaar blijven van
sociale huurwoningen
•
Dat beleid ten aanzien van beschikbaarheid van sociale huurwoningen in dorpen
gezamenlijk in overleg met de gemeente en de dorpen zou moeten worden opgesteld.
•
Dat corporaties met het opdrogen van de ISV middelen minder kunnen doen in de
leefbaarheid van een wijk / complex door bijvoorbeeld minder inzet van buurtconciërges.
•
Dat door de decentralisaties een belangrijke rol voor wijkteams is weggelegd,.
bijvoorbeeld bij het voorkomen van uitzettingen en het vroegtijdig signaleren van
betalingsproblemen.
Tot slot overwegende dat:
•
Prestatieafspraken gemaakt worden tussen de corporaties en het college, maar dat
gezien de maatschappelijke opgave de raad graag vroegtijdig en kaderstellend betrokken is bij
de totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken.
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•
Dat naast de corporaties en de gemeente, ook de huurdersverenigingen een direct
belang hebben en zodoende medeondertekenaar zouden moeten zijn van nieuwe
prestatieafspraken.
Draagt het College op:
•
Om de woonvisie te actualiseren / aan te vullen en daar uit voortvloeiend nieuwe
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties te maken
•
De raad voor de zomer hierbij pro-actief te betrekken en in ieder geval voor de zomer
van 2015 te informeren over de voortgang.
•
In het gesprek met de corporaties hierover in ieder geval aandacht te besteden aan:
o
De kernvoorraad in dorpen.
o
De betaalbaarheid van huurwoningen en beschikbaarheid voor de primaire doelgroep.
o
Het huurprijsbeleid bij mutaties in de voorraad (verhuizing, sloop en nieuwbouw) en
de invloed daarvan op de doorstroming
o
Het verlagen van de energielasten voor huurders door verduurzaming van woningen.
o
Het werkgebied van de corporaties.
o
De veranderende rollen tussen corporatie en gemeente.
o
Het optimaal inzetten van de middelen in het kader van het provinciaal Aanvalsplan
Woningmarkt;
o
Faciliteren van initiatieven van onderop zoals dorps- of wooncorporaties.
o
De rol van de corporaties in relatie tot de sociale wijkteams (3 d’s).
o
Een visie op wonen, welzijn en zorg.
o
De rol van de corporaties mbt de leefbaarheid van de wijk (buurtconciërges / buurtbemiddeling).
•
Ook huurdersverenigingen als volwaardige derde partij te betrekken bij het opstellen
van de nieuwe prestatieafspraken
•
Voor de zomer van 2015 de raad een voorstel te aan te bieden over het al dan niet
vaststellen van een huisvestingsverordening in relatie met het toewijzingsbeleid bij
corporaties.
En gaat over tot de orde van de dag”
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141110 Motie ontwerpbegroting FUMO 2015
Aangenomen met algemene stemmen.
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014,
behandelende de concept zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO 2015,
Overwegende dat:
•
De gemeenteraad van Leeuwarden middels een raadsbreed gesteunde motie heeft
aangedrongen op een efficiëncyverbetering van de FUMO van 5% vanaf 2016
•
De ontwerpbegroting van de FUMO 2015 in plaats van de eerste stap in de richting
van die efficiëncyverbetering een verhoging van het urentarief en een stijging van de lasten
voor de gemeente Leeuwarden oplevert
•
De begroting aanzienlijk in negatieve zin afwijkt van het destijds vastgestelde
bedrijfsplan.
•
De FUMO alleen een goede prijs/kwaliteitverhouding kan leveren als er door de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling voldoende diensten worden afgenomen
Verzoekt het College:
In het bestuur van de gemeenschappelijke regeling FUMO met kracht te bevorderen dat;
•
Er een nieuw bedrijfsplan gemaakt wordt waarbij uitgangspunten gekozen worden die
met ingang van 2016 perspectief bieden op een bedrijfseconomisch gezonde FUMO met een
sluitende begroting,
•
Daarin een heroriëntatie op de taken van de FUMO, voorzover passend binnen de
wettelijke kaders, niet wordt geschuwd,
•
Er een meerjarenbegroting wordt vastgesteld waaruit blijkt dat de FUMO ook op
langere termijn minimaal kostendekkend is,
•
De directie van de FUMO een meerjaren beleidsplan opstelt waaruit blijkt dat gewerkt
wordt aan een dienstenpakket met meer kwaliteit tegen lagere prijzen, zodat de FUMO een
aantrekkelijker dienstverlener wordt voor de gemeenten en de provincie,
•
Bovengenoemde drie documenten voor 1 maart 2015 gereed zijn,
•
De personeelskosten in 2015 niet stijgen ten opzichte van 2014 (met uitzondering van
frictiekosten),
•
Alle deelnemende overheden minimaal het volledige basispakket afnemen,
•
Alle deelnemende overheden zich verantwoordelijk voelen voor de FUMO en dat ook
omzetten in concrete afspraken voor de uitbesteding van taken aan de FUMO,
•
De raad voor 1 maart 2015 op de hoogte te stellen van de resultaten van deze
krachtsinspanningen,
•
Bovenstaande punten te verwerken in de zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO
2015,
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Motie onderzoek “Handhaving fraude sociale regelingen”
Verworpen met 17 stemmen voor en 19 tegen.
Voor: CDA, VVD, CU, D66, FNP
De Gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 november 2014
Overwegende dat;
De sociale recherche per jaar 500 serieuze meldingen binnenkrijgt op het gebied van
regelingenfraude,
Door tekort aan sociale rechercheurs er maar een deel van deze fraudemeldingen
onderzocht kunnen worden,
Een groot deel van deze meldingen terecht zijn en leiden tot een maatregel
Vanuit oogpunt van solidariteit en rechtvaardigheid fraude zo goed als mogelijk
bestreden moet worden,
Er van een doeltreffende handhaving een preventieve werking uitgaat,
Extra sociale rechercheurs geld kost, maar dat handhaving door teruggevorderde
regelingen ook weer geld oplevert,
De balans tussen uitgaven en inkomsten op dit gebied niet bekend zijn.
Verzoekt het college;
Onderzoek te doen naar de balans tussen de uitgaven van meer sociale rechercheurs en
de inkomsten door middel van maatregelen en terugvordering,
De uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de Gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141110 Amendemint reserve ôfboeken grûnportefúlje
Verworpen met 2 stemmen voor en 34 tegen.
Voor: FNP
De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar foar de beslút foarmjende gearkomste op moandei
10 novimber 2014, yn besprek de begrutting 2015,
Oerweagende dat:
-

It kolleezje yn finansjele sin skerp oan de wyn sylt;

-

Risiko’s skerp yn byld ha moatte om skipbrek foar te wêzen;

-

Ljouwert jier op jier miljoenen ôfboeke moat op de grûnportefúlje;

-

Sjoen de strukturele minne merksituaasje ôfboeken ek foar 2015 te foarsjen is;

-

Per saldo it ôfboeken fan de grûn finansiere wurdt út it posityf rekkenresultaat;

-

It rekkenresultaat 2015 no noch net bekint is;

-

It foarsichtigens prinsipe yn de boekhâlding freget om in aparte reserve;

freget it kolleezje:
In aparte reserve fan € 5 miljoen yn te stellen foar it te foarsjoen ôfboeken op de grûn
yn 2015
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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27 oktober 2014

141027 Motie Mienskipsfonds – PvdA
Aangenomen met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Voor: PvdA, NLP, PGL, VL

De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,
behandeld het agendapunt Ondersteunen van initiatieven: aan de slag met het Mienskipsfonds,
Overwegende dat;
• Het Mienskipsfonds een in het collegeprogramma vastgelegd nieuw instrument is;
• Er voor het Mienskipsfonds vier keer vier ton begroot is;
• Het Mienskipsfonds, volgens het collegeprogramma, voor bestaande en nieuwe
bewonersgroepen met plannen en ideeën is, waarbij wijkactiviteiten en initiatieven op het gebied
van leefbaarheid en participatie en het verbeteren van de fysieke leefomgeving in aanmerking
komen voor steun, onder de voorwaarden dat het initiatief aansluit bij wat er leeft en de
initiatiefnemers zelf actief bijdragen;
• Deze doelen en voorwaarden sindsdien weinig nader gespecificeerd zijn;
• Bewonersgroepen hebben aangegeven onvoldoende houvast te ervaren;
• Actieve inwoners van de gemeente Leeuwarden geen tijd moeten verspillen aan het indienen van
onhaalbare initiatieven;
• Initiatieven die goed passen bij de doelstelling van en uit het collegeprogramma niet moeten
blijven liggen omdat bewoners vrezen dat ze niet in aanmerking komen;
• Het Mienskipsfonds regelarm, met slechts enkel cruciale criteria zou moeten werken;
• Er inmiddels voorstellen bij het Mienskipsfonds zijn ingediend;’
• Belastinggeld transparant besteed zou moeten worden.
Verzoekt het college
• Zo spoedig mogelijk of meteen na de huidige tranche nadere helderheid te bieden over;
o de minimale en maximale omvang van subsidies uit;
o de minimale en maximale subsidiepercentages bij;
o het gewenste draagvlak en de manier waarop dit getoetst wordt bij;
o de mogelijkheid om initiatieven te financieren die bij andere gemeentelijke fondsen
of beleid afgewezen zijn bij;
het Mienskipsfonds.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Motie Eerste hulp bij ongelukken – PvdA
Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
Voor: PvdA, NLP, PGL, FNP, CU

De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,
behandeld het agendapunt Verordening WMO,
gelezen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2015,
Overwegende dat;
• De gemeente Leeuwarden door de drie decentralisaties veel nieuwe taken krijgt;
• Het voorbereiden van deze taken een grote klus onder tijdsdruk is, waarbij onvermijdelijk
onvolkomenheden zullen ontstaan;
• De cliënt niet de dupe mag worden van zulke onvolkomenheden.

Verzoekt het college;
• Royaal gebruik te maken van haar bevoegdheden, zoals de hardheidsclausule, om te voorkomen
dat cliënten de dupe worden van onvolkomenheden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Motie collectief PGB (v2)- PvdA, PGL, CDA, D66
Aangenomen met algemene stemmen.

De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,
behandeld het agendapunt Verordening WMO,
gelezen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2015,
Overwegende dat;
•
•
•
•
•
•
•
•

Het doel van de WMO2015 is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en kunnen
blijven participeren;
De gemeente draagt hier zorg voor, door het bieden van maatwerk;
Een van de manieren hiervoor een PGB, Persoonsgebonden Budget, is;
De WMO2015 de mogelijkheid voor een collectief PGB biedt;
Met een collectief PGB een groep cliënten (of vertegenwoordigers van) gezamenlijk
ondersteuning kunnen organiseren;
Dit principe lijkt op ‘the right to challenge’ uit Big Society;
De gemeenteraad van Leeuwarden eerder de motie Big Society heeft aangenomen;
Er op basis van artikel 11 van de verordening een nadere regeling voor het PGB wordt
uitgewerkt;

Verzoekt het college;
•

Bij het voorbereiden van de nadere regeling de mogelijkheid tot het bieden van een collectief
PGB te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Moasje fêststellen wurdearrings ferskillen grûn portefúljes
by weryndieling 2018 - FNP
Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Tegen: CDA
De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar foar de beslút foarmjende gearkomste op moandei
27 oktober 2014, yn besprek de bestjoersopdracht gemeentelike weryndieling mei
Ljouwerteradiel en Littenseradiel,
Oerweagende dat:
-

Ljouwert in skjinne oplevering tasein wie by de weryndieling mei Boarnsterhim;

-

Yn de wurdearring fan de grûn portefúlje fan Boarnsterhim neffens de Ljouwerter
metoade efterôf grutte ferskillen oan it ljocht kamen;

-

Foar de nije gemeente Ljouwert oan in miljoenen ôf wurdearring op dizze grûn fuort
yn 2014 net te ûntkommen wie;

De akkountant in goedkarrende ferklearring op de lêste jiersifers fan Boarnsterhim
ôfjûn hat;

freget it kolleezje:
-

Te kommen mei in wurdearring fan de grûnportefúljes fan Ljouwerteradiel en
Littenseradiel neffens de Ljouwerter metoade en de ferskillen mei te weagjen yn de
finansjele ûnderhannelingen oangeande kommende de weryndieling;

en giet oer ta de oarder fan de dei.
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141027 Moasje beslútfoarming oer de nije namme fan de gemeente
nei 1 jannewaris 2018 - FNP
Verworpen met 2 stemmen voor en 35 stemmen tegen.
Voor: FNP
De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar foar de beslút foarmjende gearkomste op moandei
27 oktober 2014, yn besprek de bestjoersopdracht gemeentelike weryndieling mei
Ljouwerteradiel en Littenseradiel,
Oerweagende dat:
-

By de weryndieling mei Boarnsterhim alle folksfertsjinwurdigers yn de
ferûnderstelling wiene dat de beslútfoarming oer de namme fan de weryndielde
gemeente eksplisyt by de nije rie oan de oarder komme soe nei de weryndielings
datum 1 jannewaris 2014;

-

Ymplisyt it beslút oer de nije namme al nommen wie troch de respektyflike âlde
gemeenterieden by it fêststellen fan it foarriedich beslút fan weryndieling;

freget it kolleezje:
-

Oer de namme fan de nije gemeente nei de weryndieling fan 1 jannewaris 2018 te
kommen mei in foarstel fan eksplisite demokratyske beslútfoarming troch de
besteande rieden folge troch in bekrêftiging fan de rie fan de nije gemeente nei 1
jannewaris 2018;

en giet oer ta de oarder fan de dei.

46

moties/amendementen 2014

141027 Amendement Right to Challenge art. 22 verordening WMO –
CDA, PvdA, PGL, CU
Aangenomen met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Voor: PvdA, CDA, PGL, CU, FNP, VL

De Gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2014
Overwegende dat;
- De Gemeenteraad veel waarde hecht aan de Mienskip, Big Society, buurtondernemerschap
en het zelf regelen van zorg en ondersteuning
- Hier ook verschillende pilots van lopen in onze gemeente
- Binnen het collegeprogramma duidelijk de visie ligt dat wijken, dorpen en groepen burgers
worden gestimuleerd om initiatief te nemen in hun eigen leefomgeving
- De inkoop van de zorg tot nu toe voornamelijk gebeurd bij gevestigde zorgaanbieders
- Groepen bewoners goede initiatieven kunnen hebben op het gebied van zorg die nu geen
kans krijgen binnen de aanbesteding
- De Right to challenge de gemeente verplicht om het wijkalternatief eerlijk te beoordelen en de
ondersteuning eventueel over te dragen aan dit initiatief
- De Right to challenge al in meerdere gemeenten per motie is geregeld
- Het voordeel van deze aanpak is dat voorzieningen meer toegespitst kunnen worden op de
omstandigheden in de buurt
- De Right to challenge bij monde van amendement 158 een wettelijke basis heeft gekregen
Besluit;
- De Right to challenge als art. 22 van de verordening WMO 2015 toe te voegen en de
bestaande artikelen daarna verder te nummeren. Waarbij 1x per jaar op een vast moment de
buurt- en wijkinitiatieven op het gebied van de WMO een serieus bod kunnen doen. Waarbij
de volgende tekst in het artikel wordt opgenomen:
1. Het college wijst de ingezetenen actief op de mogelijkheid initiatieven te ontplooien die
het uitvoeren van taken van het college op grond van de wet betreffen, zoals vastgelegd
in artikel 2.6.7 van de wet;
2. Het college biedt ingezetenen en maatschappelijke initiatieven minimaal eenmaal per jaar
de mogelijkheid tot intekening op de uitvoering van (delen van) de in lid 1 genoemde
taken, het college legt deze mogelijkheid vast in de inkoopprocedure en/of contracten
van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning;
3. Ingezetenen en maatschappelijke initiatieven kunnen alleen taken van het college op
grond van de wet overnemen als zij zich organiseren in een rechtspersoon en een plan
overleggen;
4. In het plan, zoals bedoeld in lid3, staat beschreven welke resultaten beoogd worden, op
welke wijze de continuïteit is gegarandeerd, hoe aan de kwaliteitseisen zoals beschreven
in artikel 13 wordt voldaan;
5. Het plan, zoals bedoeld in lid 3, dient tenminste door 3 ingezetenen te zijn ondertekend;
6. Het college wijst een of meerdere onafhankelijke organisaties aan die zorgt draagt/dragen
voor:
a. Ondersteuning van de ingezetenen en maatschappelijke initiatieven gedurende de
onderzoeksfase en de uitvoering van de taken
b. Ondersteuning bij de verantwoording aan het college van de realisatie van het plan,
zoals bedoeld in lid 3
c. De afhandeling van klachten
d. De beoordeling van de initiatieven, zoals bedoeld in lid 1
7. Het college maakt het besluit op de aanvraag voor een initiatief, zoals bedoeld in lid 1,
binnen 14 dagen openbaar en informeert de gemeenteraad hierover.
De right to challenge ingaat bij de aanbesteding van 2016.
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141027 Amendement Borgen positie mantelzorg en sociale netwerk
cliënt – PvdA, PGL

Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Voor: PvdA, CDA, NLP, PGL, VL
De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,
behandeld het agendapunt Verordening WMO,
gelezen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2015,
Overwegende dat;
• Het wenselijk en noodzakelijk is dat cliënten door mantelzorg en hun sociaal netwerk geholpen
worden;
• Zorg en welzijn pas goed inhoud krijgen als het gedragen wordt door de eigen omgeving;
• Mantelzorg en de inzet van het sociaal netwerk maatschappelijke ondersteuning betaalbaar
houden;
• Het aan mantelzorgers en het sociaal netwerk is om te bepalen hoe ze zich inzetten;
• De gemeente in ‘het gesprek’ mantelzorgers en het sociaal netwerk van de cliënt vraagt naar hun
inzet, maar het daarbij onwenselijk is dat de gemeente een te grote bijdrage vraagt;
• De overbelasting van mantelzorgers een groot maatschappelijk probleem is;
• De gemeente op basis van de Wmo2015 maatwerk moet leveren voor cliënt en mantelzorger.
Besluit
• Artikel 5, lid d te vervangen door:
o “De mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit het sociaal netwerk
van cliënt te komen tot verbetering van de eigen zelfredzaamheid of participatie, waarbij
de gemeente niet een bijdrage verlangt van mantelzorg of sociaal netwerk die ten koste
gaat van baan of welzijn van de mantelzorg of het sociaal netwerk. Dit om de
ondersteuning aan de cliënt te verbeteren door inbedding in de eigen omgeving,
mantelzorgers en de eigen omgeving niet te overvragen en te voorkomen dat cliënt een
beroep moet doen op een maatwerkvoorziening;
• Artikel 5, lid e te vervangen door:
o De (ervaren) belasting van de mantelzorger(s) en het sociale netwerk van de cliënt en de
daaruit voortvloeiende behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de
mantelzorger(s) en het sociale netwerk van de cliënt. Dit om mantelzorger(s) en het sociale
netwerk van de cliënt niet te overvragen;
• Artikel 8, lid 2 te vervangen door:
o 2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening:
a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt
ondervindt of ter compensatie van de overbelasting van mantelzorger(s) en de sociale
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omgeving van de cliënt. Dit voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het
college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit zijn sociale netwerk – voor zover dit niet ten koste gaat van baan of
welzijn van mantelzorger(s) en het sociale netwerk – kan verminderen of wegnemen. Ook
dient nagegaan te worden of deze beperkingen verminderd of weggenomen kunnen
worden door gebruik te maken van algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene
voorzieningen en/of wettelijk voorliggende voorzieningen. Pas indien ook dit naar het
oordeel van het college geen toereikende oplossing biedt, kan cliënt in aanmerking komen
voor een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek van deze verordening, een passende
bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt zelfredzaam kan zijn, de
mantelzorg en het sociale netwerk van de cliënt niet overvraagd raken, kan participeren
en/of zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.
b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van
de cliënt;
met psychische of psychosociale problemen, én;
die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als
gevolg van huiselijk geweld.
Dit voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn
sociale netwerk – voor zover dit niet ten koste gaat van baan of welzijn van mantelzorger(s)
en het sociale netwerk – kan verminderen of wegnemen. Ook dient nagegaan te worden of
deze beperkingen verminderd of weggenomen kunnen worden door gebruik te maken van
algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en/of wettelijk
voorliggende voorzieningen. Pas indien ook dit naar het oordeel van het college geen
toereikende oplossing biedt, kan cliënt in aanmerking komen voor een
maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de
uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek van deze verordening, een passende
bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt zelfredzaam kan zijn, de
mantelzorg en het sociale netwerk van de cliënt niet overvraagd raken, kan participeren
en/of zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Amendement verordening WMO 2015 – CDA, CU

Aangenomen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
Voor: PvdA, CDA, PGL, CU

De Gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2014
Overwegende dat;
- De transities op de jeugd en de WMO een fors beroep doen op het sociale netwerk van de
zorgvrager
- Er daardoor meer gevraagd zal worden van de mantelzorger
- Een deel van de mantelzorgers overbelast zijn of worden
- De gemeenteraad het van belang vindt dat mantelzorgers voldoende ondersteunt worden
- Er mantelzorgers zijn zijn die hoge onkosten moeten maken (reiskosten, inleveren van
salaris)
en die de zorgvrager en de mantelzorger zelf niet kunnen dragen
- In de verordening WMO 2015 de ondersteuning van mantelzorgers niet voldoende is
geregeld
Besluit;
Art. 16 van de verordening WMO 2015 te wijzigen met de volgende tekst:
Art. 16 Waardering en ondersteuning mantelzorgers
1. De gemeenteraad draagt het college op een blijk van waardering voor mantelzorgers van
cliënten in de gemeente te organiseren in de vorm van activiteiten en niet in de vorm van een
financiële tegemoetkoming, tenzij de mantelzorger veel kosten moet maken om zijn taak als
mantelzorger te vervullen en deze niet zelf gedragen kunnen worden. Het college kan dan
tegemoet komen in de onkosten via de inkomens maatwerkvoorziening.
2. Bij overbelasting of ter preventie van overbelasting van de in de gemeente wonende
mantelzorger voorziet de gemeente in een passende ondersteuning ter ontlasting van de
mantelzorger.
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141027 Amendement Cliëntenervaringen en evaluatie – PvdA
Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor: PvdA, CDA, D66, PGL, FNP, VL, NLP, CU.
Tegen: VVD

De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,
behandeld het agendapunt Verordening WMO,
behandeld het agendapunt Verordening Jeugd,
gelezen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2015,
gelezen de Verordening Jeugdhulp 2015,
Overwegende dat;
- De WMO 2015 en de Jeugdwet de gemeente veel nieuwe verantwoordelijkheden geven;
- Het belangrijk is om te leren van de ervaringen en klachten van cliënten;
- Het belangrijk is om zeker bij deze nieuwe taken regelmatig te evalueren.
Besluit
-

De tekst van respectievelijk artikel 19 van de Verordening Jeugdhulp 2015 en artikel 24 van
de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2015 te vervangen
door:
“Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt tenminste eenmaal per 2
jaar geëvalueerd, waarbij onder andere de ervaringen van cliënten en de bij het
college en aanbieders ingediende klachten in het kader van de klachtenregeling
betrokken worden.”

En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Amendement cliëntenondersteuning – VL
Aangenomen met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Voor: PvdA, NLP, PGL, VL

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 Oktober 2014, behandelende de
verordening Jeugdhulp.
Overwegende dat:
•
•

•

•
•
Besluit:

De nieuwe wet het kader biedt voor het maken van beleid voor cliëntondersteuning.
Cliëntondersteuning inhoud; ondersteuning met informatie, advies en algemene
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, onderwijs, welzijn, werk en inkomen.
Dit in de praktijk vooral speelt bij hulpvragers die niet goed in staat zijn om zelf de regie over
het eigen leven te voeren, hun hulpvraag te verwoorden, de mogelijkheid van het eigen
sociaal netwerk in kaart te brengen en om keuzes te maken.
Hoofddoel van cliëntondersteuning is dat inwoners met een hulpvraag in staat worden
gesteld om zelfstandig keuzes te kunnen maken en of hun problemen op te lossen.
Daardoor de regie van de hulpvrager en zijn/haar omgeving wordt versterkt.

In de verordening jeugdhulp op te nemen, artikel 5 lid 5 en 6.
5. Het college zorgt ervoor dat aanvragers een beroep kunnen doen op kostenloze
cliëntondersteuning.
6. Het college wijst de cliënt voorafgaand aan het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken
van gratis cliëntondersteuning.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Motie Het Icoon – VVD, D66, CU, VL
Verworpen met 17 stemmen vor en 20 stemmen tegen.
Voor: VVD, D66, CU, VL, CDA, FNP met uitzondering van mevrouw
Dames (CDA)
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2014, behandelend de
Uitvoeringsnotitie Beeldende Kunst en Vormgeving 2014-2017,
Heeft kennisgenomen van het voornemen van het college om te komen tot een iconisch kunstwerk
(‘Het icoon’) nabij de Haak om Leeuwarden.
Overwegende dat:
•
•

Een icoon zich niet op voorhand laat kopen of maken
Er geen aantoonbare behoefte is om huidige materiele en immateriële iconen Leeuwarden
en Friesland te vervangen (Oldehove, Elfstedentocht)
• Dat in deze notitie voor de eerste uitvoering een bedrag van € 124.000 is begroot
• Voor het realiseren van het icoon in totaal wordt uitgegaan van een bedrag van € 1.000.000
waarbij het leeuwendeel opgebracht moet worden uit publieke middelen
• Het een twijfelachtig signaal aan de samenleving is om in een tijd waarin de lokale overheid
voor grote uitdagingen en opgaven staat een dergelijk bedrag uit te geven aan een ‘iconisch’
kunstwerk
Tevens overwegende dat:
•

Voor beeldende kunst en vormgeving in de periode 2014-2017 in totaal € 40.000 minder
beschikbaar is in vergelijking met de periode 2009-2012
Draagt het college op:
•
•
•

De voorbereiding voor het icoon stop te zetten en de gesprekken met andere partijen
(CH2018, Provincie) hierover te beëindigen
Paragraaf 2.2. van de Uitvoeringsnotitie Beeldende Kunst en Vormgeving 2014-2017 te
verwijderen of zodanig aan te passen dat deze recht doet aan deze motie
Het bedrag van € 124.000 te herbestemmen voor beeldende kunst en vormgeving zoals
bedoeld in de uitvoeringsnotitie Beeldende Kunst en Vormgeving 2014-2017 met daarbij
specifieke aandacht voor een kwaliteitsimpuls van bestaande objecten in de openbare
ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Amendement nieuwe feiten, herziening en intrekking – VL,
NLP
Verworpen met 4 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor: VL, NLP
De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 Oktober 2014, behandelende de
verordening WMO 2015.
Overwegende dat:
•

Het voorkomt dat de gemeente Leeuwarden fouten maakt bij het aanvragen, toekennen, of
afwijzen van een voorziening op het gebied van de WMO.

Besluit:
In de verordening op te nemen: art. 15. Lid 8 met de tekst: “ als uitgangspunt wordt gehanteerd dat
cliënten niet de dupe mogen worden van fouten die door de gemeente zijn gemaakt”.
Alsmede art.15. lid 9 met de tekst: “gedurende de looptijd van bezwaar en beroep is er sprake van
een opschortende werking met betrekking tot de aangekondigde sanctie of maatregel”.
En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Amendement melden – VL
Verworpen met 4 stemmen vor en 33 stemmen tegen.
Voor: VL, NLP

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 Oktober 2014, behandelende de
verordening WMO 2015.

Overwegende dat:
•
•
Besluit:

In de concept verordening het melden van calamiteiten en geweldsdelicten is voorbehouden
aan aanbieders.
Cliënten dezelfde rechten zouden moeten hebben.

In de verordening op te nemen:
In Artikel 14 : Ook cliënten kunnen calamiteiten en geweldsdelicten melden die zich hebben
voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening.

En gaat over tot de orde van de dag.
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141027 Amendement Persoonsgegevens – VL
Verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen.

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 Oktober 2014, behandelende de
verordening Jeugdhulp.
Overwegende dat:
•
•

Bescherming van persoonsgegevens een fundamenteel recht is.
Burgers de zekerheid moeten hebben dat het verwerken van persoonsgegevens bij een
aanvraag in het kader van de jeugdwet alleen maar daarvoor zullen worden gebruikt.

Besluit:
In de verordening Jeugdhulp een artikel op te nemen (8.4) waarin staat:
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel om jeugdhulp te verkrijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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22 september 2014

140922 Motie Fairtrade – PvdA, PAL GroenLinks, ChristenUnie, VL
Verworpen

Deze motie wordt verworpen 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van ChristenUnie, PAL GroenLinks, PvdA en Verenigd Links.
De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 22 september 2014, behandelende de uitwerking
eerdere motie Fairtrade,
Overwegende dat:
- Het zijn van Fair Trade gemeente een eervolle titel is, die aangeeft dat de gemeente
bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke en duurzame handel;
- Dit goed past bij de Leeuwarder duurzaamheids ambities;
- Dit goed past bij de plannen rond CH2018 en eerlijk voedsel van dichtbij en veraf;
- De provincie Fryslân de ambitie heeft de eerste Fair Trade-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;
- Het voor de gemeente Leeuwarden een normale zaak en een uitdaging is om het welzijn
van mensen –dichtbij en verweg- te bevorderen.
Constaterende dat;
- Het college op basis van een eerdere moties Fairtrade – aangenomen tijdens de
vergaderingen van 5 november 2012 en 4 november 2013 een 0-meting heeft gehouden;
- Het college vervolgens onderzocht heeft hoe Leeuwarden Fiartrade kan worden;
- Hieraan incidentele kosten verbonden zijn van naar schatting 42.500 Euro tot 31 december
2015;
- -De structurele kosten om eenmaal op dit niveau daarna Fairtrade gemeente te blijven
substantieel lager zullen zijn,
- Binnen de huidige begroting en reguliere formatie geen middelen zijn voor deze ambitie,
- Er nog wel geld over is van de middelen voor de 0-meting (10.000 Euro), de provincie geld
heeft toegezegd (20.000 Euro) en het ISI over voldoende middelen beschikt,
Besluit het college op te dragen;
- Aan te sluiten bij de ambitie van de provincie Fryslân om eerste Fair Trade-provincie van
Nederland te zijn;
- Een werkgroep in het leven te roepen en verder alle andere noodzakelijke activiteiten uit te
voeren met het doel dat Leeuwarden uiterlijk per 31 december 2015 Fairtrade gemeente
wordt en daarna zeker tot CH2018 zal blijven;
- Hiervoor het restantbedrag van de 0-meting (10.500 Euro) te bestemmen en hiervoor
12.000 Euro ter beschikking te stellen uit het ISI;
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- Het maatschappelijk middenveld (vrijwilligers en organisaties) hierbij zoveel mogelijk te
betrekken en te faciliteren met als doel dat dit middenveld vanaf 2016 binnen de gegeven
kaders de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het voortbestaan van de Fair Trade
status

En gaat over tot de orde van de dag´
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140922 Amendement Potmarge gebied - VL
Verworpen
Dit amendement wordt verworpen met 1 stem voor en 36 stemmen tegen.
Voor stemde de fractie van Verenigd Links.

“De Raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 22 September 2014
en behandelend stedenbouwkundige randvoorwaarden Potmarge gebied.
overwegende dat:
- Er in het voorliggende plan, twee appartementengebouwen zijn gesitueerd aan de zuidzijde
en in de omgeving van de Potmarge, in een groene omgeving en openbaar toegankelijk.
- Zeker gezien de voorgestelde hoogte deze appartementen een stevige aanslag vormen op de
natuurwaarde van dit gebied.
- Dit niet in overeenstemming is met de ontwikkelvisie Potmarge.
- De noodzaak van de bouw van deze appartementen niet geheel vaststaat.
- De reactienota van het college dan ook vermeld dat de nieuwbouw zodanig wordt gebouwd
dat de gebouwen goed aanpasbaar zijn aan eventuele andere functies.
- De Potmarge de Status van Rijksmonument heeft.
besluit:
tot het toevoegen van art. 1B met de tekst: voor de appartementen aan de zuidzijde een
maximale bouwhoogte van 2 bouwlagen toe te staan.
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8 September 2014
140908 Motie Nader onderzoek verkeersoplossingen Schrans –
Zuiderplein
Aangenomen met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen
Tegen: CDA, NLP, VL

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 8 september 2014, behandelende het
Maatregelenpakket extra sneltrein Groningen - Leeuwarden,
overwegende dat:
• Er een oplossing gevonden dient te worden voor een structurele verbetering van het scheiden
van verkeersstromen rondom de Schrans Oostergoweg en Zuiderplein,
• We in Leeuwarden op veel verschillende plekken fietstunnels aanleggen om fietsers en auto’s
ongelijkvloers elkaar te laten passeren,
• Het aantal fietsers op de Schrans de komende jaren naar verwachting zal doorgroeien tot
20.000 fietsers per dag,
• De spoorbomen langer dicht zullen zijn vanwege een extra sneltrein Leeuwarden –
Groningen,
• De opgave om te komen tot verbeteringen onverkort blijft bestaan en zodoende structurele
ongelijkvloerse oplossing gewenst is en onderzocht moet worden rondom de Schrans /
Zuiderplein,
• We bereid zijn om meer fundamenteel naar verkeersoplossingen te kijken, inclusief de vraag
of alle verkeersstromen inpasbaar blijven op de kruising Schrans – Zuiderplein,
• Zo’n onderzoek en mogelijke ingrijpende keuzes goed moeten worden voorbereid inclusief
overleg met de omgeving en gebruikers,
• Tot op heden er bestuurlijk en financieel commitment is geweest van de provincie ten aanzien
van het aanleggen van een fietstunnel.
• Het nu niet aanleggen van een tunnel direct leidt tot een financiële ruimte van enkele
miljoenen voor de provincie,

verzoekt het college:
o Te onderhandelen met de provincie om de onder voorwaarde beschikbaar gestelde
bijdrage van €5 miljoen in het RSP-pakket vrij te laten vallen.
o De raad voor te leggen hoe deze €5 miljoen wordt ingezet.
o Er zorg voor te dragen dat het bestuurlijk en financiële commitment van de provincie
om tot een structurele oplossing te komen voor de Schrans / Zuiderplein voor
minimaal 5 jaren behouden blijft.
o De komende jaren de ontwikkeling van de verschillende verkeersstromen op de
Schrans te monitoren en de raad in het eerste kwartaal 2017 de (mogelijke)
knelpunten aan de raad voor te leggen.
o Een open brede discussie aan te gaan met de raad en de omgeving van de Schrans
ten aanzien van alle mogelijke verkeersoplossingen, waaronder nader onderzoek
naar de mogelijkheid voor de aanleg van een fietstunnel onder de overweg Schrans
en het kruispunt Zuiderplein inclusief het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de
spooroverweg voor autoverkeer'.
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140908 Amendement Perronuitbreiding station leeuwarden

Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen.
Voor: PvdA, NLP, FNP

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 8 september 2014,
behandelende Maatregelenpakket Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden,
Overwegende:
• Dat het college de raad voorstelt te kiezen uit verschillende varianten om de
aanpassingen van de perrons vorm te geven in het kader van de ESGL maatregelen
waarbij het college voorstelt te kiezen voor het verlengen van de perrons 5b en 8;
• Wij een voorkeur hebben voor variant “6b binnenzijde” in plaats van variant “5b en 8”
omdat:
o we grote waarde hechten aan behouden van het monumentale
stationsgebouw inclusief de bijbehorende overkappingen en zijwanden;
o we de aantasting van de zijwand van de monumentale stationsoverkapping
niet wenselijk vinden;
o er geen dubbel spoor hoeft te worden aangelegd op de Schransovergang;
o er hierdoor een grotere flexibiliteit blijft voor structurele aanpassingen voor de
Schransovergang in de toekomst;
o de opstelruimte voor fietsers direct wordt vergroot in combinatie met een
aangepaste afrit richting de Hollanderdijk;
o Alle genoemde nadelen, op de 5 seconden langere wachttijd voor de
spoorbomen na, van variant “6b binnenzijde” kunnen worden gecompenseerd
zonder dat dit tot extra kosten voor de gemeente leidt.
o De de monumentale waarde voor ons uiteindelijk zwaarder weegt dan 5
seconden langere wachttijd.
Besluit:
De zin bij besluitpunt 2:
b. station Leeuwarden uit te breiden door verlenging van de bestaande perrons 5b en 8;
Te wijzigen in:
b. station Leeuwarden uit te breiden door realisatie van perron 6b binnenzijde;
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140908 Amendement overwegmaatregelen Schrans
Verworpen met 12 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

De raad van de gemeente Leeuwarden,
in vergadering bij elkaar op 8 september 2014,
behandelend het agendapunt Maatregelenpakket Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden,
gelezen de betreffende raadsbrief met voorgesteld besluit,
Overwegende dat;
het project ESGL voorziet in een extra sneltrein per uur en langere treinen op het traject
Leeuwarden-Groningen;
de spoorovergang op de Schrans in de huidige situatie met name door de grote hoeveelheid fietsers
een knelpunt is vanuit het oogpunt van overwegveiligheid en doorstroming;
een ongelijkvloerse kruising ter plaatse van de huidige Schransoverweg ook door ProRail als
optimaal wordt gezien;
het huidige aantal fietsers van gemiddeld 17.000 fietsers per dag dat de overweg kruist en het
Zuiderplein moet oversteken met de groei van De Zuidlanden en het gebruik van de E-bike verder zal
toenemen;
het collegevoorstel met uitsluitend gelijkvloerse maatregelen op de overweg van de Schrans
onvoldoende voorziet in een veilige en toekomstbestendige oplossing;
het afsluiten van de overweg Schrans voor autoverkeer niet betekent dat de Hollanderdijk en de
Schrans voor autoverkeer worden afgesloten, omdat er voor het autoverkeer alternatieve
ontsluitingsmogelijkheden zijn via De Eenhoorn en de Hoeksemastraat (zie bijlage);
er bij het afsluiten van de overweg Schrans voor autoverkeer alternatieve tunnelvarianten denkbaar
zijn (waarvan één als bijlage bijgevoegd) die wat betreft tunnellengte vergelijkbaar of beter uitpakken
dan de onderzochte westelijke fietstunnel varianten;
in de alternatieve invulling in beginsel twee tunnels worden gerealiseerd (kruising spoorweg en
kruising Zuiderplein) die indien nodig onafhankelijk van elkaar kunnen worden gerealiseerd, waarmee
een fasering in tijd en geld mogelijk is;
de voorbereiding en uitvoering van de tunnel onder het spoor weliswaar geheel in handen van
ProRail ligt, maar dit niet hoeft te gelden voor de tunnel onder het Zuiderplein;
het vervallen van de tunnelingreep van 12 miljoen in project ESGL geen zekerheid biedt dat de door
de gemeente toegezegde bijdrage van circa € 5 miljoen van het RSP-pakket voor alternatieve
aanwending kan worden toegepast,
Besluit:
I Het onderdeel 2a van het voorgestelde besluit te vervangen door: een fiets/voetgangerstunnel ter
plaatse van de spooroverweg Schrans binnen nu en 4 jaar te realiseren als onderdeel van het
maatregelenpakket extra sneltrein Groningen Leeuwarden in combinatie met het geheel of gedeeltelijk
afsluiten van de Schransoverweg voor autoverkeer,
II Onderdeel 3 van het voorgestelde besluit te laten vervallen
Draagt het college op:
de hierboven geschetste verkeersmaatregelen ter plaatse van de Schrans verkeerskundig/civieltechnisch uit te werken;
te onderzoeken of deze uitwerking (bijvoorbeeld met een ongelijkvloerse kruising van de spoorweg
en kruising van het Zuiderplein) geheel als onderdeel van het maatregelenpakket extra sneltrein
Groningen Leeuwarden kan worden gerealiseerd, dan wel een fasering noodzakelijk is;
over het voorgaande te rapporteren aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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30 juni 2014

140630 Motie financieel kader 3 decentralisaties
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen: VVD.

De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 juni 2014-06-29
Overwegende dat:
Om binnen de financiële kaders te blijven de gemeente Leeuwarden 13,7 miljoen euro
moet bezuinigen binnen het sociale domein
Er voor 2015 voor ongeveer 9 miljoen euro aan risico’s zijn
Deze risico’s gedekt kunnen worden door het instellen van een risicoreserve van 9
miljoen euro
Als al deze risico’s plaats vinden er een bedrag nodig is van 4,5 miljoen euro vanuit de
Algemene Reserve
Dat de structurele risico’s vanaf 2016 nog niet voldoende zichtbaar zijn
Op dit moment de stand van de Algemene Reserve voldoende is om alle risico’s die de
gemeente loopt te kunnen dekken
De gemeenteraad haar controlerende taak goed moet kunnen vervullen
De gemeenteraad onvoldoende overzicht heeft van welke financiële risico’s de
gemeente loopt bij tegen vallende middelen vanuit het Rijk en hoger wordende
uitgaven binnen het sociale domein
Vraagt het college:
Om de 4 maanden een monitor 3 decentralisaties voor te leggen aan de raad.
Hierin in elk geval de financiële situatie ten aanzien van de 3 decentralisaties mee te
nemen en de zorgconsumptie, zodat wij als raad tijdig de mogelijkheid hebben om bij
dreigende risico’s het beleid te kunnen bijsturen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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140630 Motie Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014

Aangenomen. Voor: 23 (CU, PvdA, VL, NLP, PalGL). Tegen: 16

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 juni 2014, behandelende de
Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014.
Overwegende dat:
•
Supermarktbeleid onderdeel uitmaakt van de detailhandelsstructuurvisie;
•
Er momenteel er sprake is van een redelijke spreiding over de stad van
supermarktvoorzieningen c.q. buurt- en wijkwinkelcentra voor de dagelijkse
boodschappen;
•
Ten gevolge van deze redelijke spreiding, de supermarkten voor alle inwoners goed
bereikbaar zijn;
•
Leeuwarden – stad – over voldoende vierkante meters supermarkten wvo beschikt;
•
Tijdens de commissiebehandeling is gebleken dat een meerderheid van de vergadering
tegen uitbreiding van het huidige aantal vierkante meters supermarkten wvo is;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
•
Het huidige aantal vierkante meters wvo supermarkten als bovengrens te hanteren en
deze niet uit te breiden in het stedelijk gebied.
En gaat over tot de orde van de dag.
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140630 Motie aanpassing vloer zwembad de Blauwe Golf
Aangenomen met algemene stemmen.
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 juni 2014,
Overwegende dat:
-

Zwembad de Blauwe Golf een belangrijke voorziening is voor Leeuwarden en
omgeving
Er sinds de ingebruikname van de nieuwe vloer in De Blauwe Golf in 2011 er sprake
is van een onveilige situatie door de gladheid van de vloer
Er een significante stijging is van het aantal ongelukken sindsdien
Er twijfel is of de matten die als tijdelijke maatregel geplaatst zijn wel voldoen aan de
hygiëne normen
Het college naar aanleiding van de schriftelijke vragen, gesteld door de D66 fractie op
19 augustus 2013, toegezegd heeft op 26 november 2013 dat de werkzaamheden, om
de huidige vloer te vervangen door een vloer met een zwaardere stroefheidklasse, zo
spoedig mogelijk zouden aanvangen

-

Verzoekt het College:
-

Om voor 1 september 2014 te komen met een definitieve oplossing voor de te gladde
vloer in de Blauwe Golf

En gaat over tot de orde van de dag,
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26 mei 2014
140526 Motie voeding Reserve Sociaal Domein

Aangenomen
29 stemmen voor en 7 stemmen tegen, tegen: D66 en VVD

De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 en 28 mei 2014 en behandelende
de jaarstukken over 2013,
Overwegende dat:

• De gemeente Leeuwarden goed voorbereid wil zijn op de grote omslag in zorg en
maatschappelijke ondersteuning zodat we 1 januari 2015 ons
voorzieningenniveau voor de inwoners van Leeuwarden optimaal op peil kunnen
houden

• Het College hier een belangrijke impuls aan geeft met de programma-aanpak 3D
• In de Raad van 23 april 2013 is besloten om € 4,7 miljoen van de gevraagde € 6,6
miljoen voor het begrotingsjaar 2014 beschikbaar te stellen voor de
implementatie van het programmaplan

• Het College de gemeenteraad conform het voorliggend raadsbesluit 2.c nu
voorstelt € 1.932.000 in te zetten als resterende dekking voor het
programmabudget 2014

• Meer dan € 1 miljoen van dit programmabudget besparingen waren op het budget
van 2013, onder andere binnen de WMO

• Dit programmabudget onder andere bestemd is voor het aantrekken van meer
sociaal werkers, experimenteren met burgerparticipatie en wijkinitiatieven,
gedegen onderzoek, ICT, opleidingen/trainingen in 2014, voor herindicaties
WMO/AWBZ, frictiekosten en kosten onvoorzien

• Dat mogelijk niet al deze geraamde kosten gerealiseerd worden in 2014
• Dat mogelijk ook in 2014 opnieuw besparingen in het sociaal domein gerealiseerd
zullen worden

• Het College bij de begrotingsbehandeling 2015 met een voorstel komt voor een
omvangrijke reserve Sociaal Domein van naar schatting € 10 miljoen voor het
opvangen van financiële risico’s en het egaliseren van overschotten en tekorten

• Deze risico’s omvangrijk zijn, zoals ook de accountant opmerkt bij zijn verslag bij
de jaarrekening 2013
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• In het collegeprogramma ook prioriteit gegeven wordt aan het opvangen van
risico’s die samenhangen met de decentralisatieopgaven

• Besparingen binnen het sociale domein in 2014 en het overgebleven
programmabudget 3D deze reserve Sociaal Domein bij aanvang kan voeden
Verzoekt het college
Het positief financieel resultaat binnen het sociale domein van 2014 alsmede het
overgebleven programmabudget 3D over te hevelen naar het begrotingsjaar 2015
om in te zetten voor de reserve Sociaal Domein
En gaat over tot de orde van de dag.
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140526 Motie tekort Bibliotheek

Aangenomen
Met algemene stemmen.
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 en 28 mei 2014 en behandelende
de jaarstukken over 2013,
Overwegende dat:
• De bibliotheek met ingang van 2013 kampt met een oplopend tekort van €
130.000, veroorzaakt onder andere door het wegvallen van subsidie van de
Provincie, verminderde huurinkomsten en stijging van afdracht voor digitale
uitleen
• Dit tekort door deze oorzaken in 2014 en 2015 doorloopt
• Dat het College al geruime tijd met de directie van de bibliotheek over het
oplossen van dit tekort in gesprek is
• Dat het College daardoor inmiddels een bedrag van € 40.000 euro beschikbaar
heeft gesteld
• Dat het College in oktober 2014 samen met de directie een visie voorlegt aan
de gemeenteraad over de toekomst van de bibliotheek in Leeuwarden vanaf
2016 met diverse scenario’s
• Het nu nog resterende tekort de bibliotheek noopt per direct tot bezuinigingen
over te gaan die ook het serviceniveau voor de inwoners van de gemeente
Leeuwarden aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
• Dat de gemeenteraad wil voorkomen dat er in 2014 en 2015 onomkeerbare
stappen worden gezet door de bibliotheek.

Verzoekt het college:
1. Met de directie te kijken naar welk deel van het tekort de bibliotheek in de
bedrijfsvoering kan opvangen zonder dat dit het voorzieningenniveau voor de
bewoners van Leeuwarden aanmerkelijk verlaagt
2. Hierbij in acht te nemen dat de bibliotheek geen onomkeerbare stappen neemt in
afwachting van de bespreking van de visie en scenario’s in het najaar van 2014
3. Indien bovenstaande niet mogelijk blijkt binnen de financiële kaders van de
bibliotheek of van het College, hiervoor terug te komen naar de gemeenteraad
voor het zomerreces
En gaat over tot de orde van de dag
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140526 Amendement budget Impuls sociale investering (ISI)

Aangenomen
23 stemmen voor en 13 tegen. Tegen: CDA, D66, VVD

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 en 28 mei 28 2014, behandelende de
Jaarrekening 2013 van de gemeente Leeuwarden,
Overwegende dat,
-

Het budget Impuls sociale investering (ISI) door de raad volop wordt ingezet voor sociale
processen en projecten in de gemeente Leeuwarden,
Een goede financiële vulling van het ISI voor de raad van groot belang is,

Besluit:
punt 2 sub d. van het besluit als volgt te wijzigen:
“Het resterende resultaat van € 132.000 voor € 75.000 ten gunste te brengen van het ISI en voor €
57.000 ten gunste van de algemene reserve.”
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140526 Amendement Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen mei
2014

Aangenomen
34 stemmen voor, 2 stemmen tegen (CU)

1 Aan de raadsbrief toevoegen onder het onderdeel:
A.) Inhoudelijke begrotingswijzigingen:
Programma 3 Economie en toerisme
Beleidsproduct BLP066 Toerisme
Beheersproduct BHP449 Toerisme
EP340505 Evenementen
10. Aftelfeest 2014
Al een aantal jaren kent Leeuwarden het aftelfeest. Van oorsprong ontstaan om de
ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in de binnenstad tegen te gaan en gehouden bij het
FEC en later in de binnenstad rond de Oldehove. Wisselend gedekt uit veiligheidsmiddelen en
niet gebruikte middelen Cultuur en in 2013 tlv. het ISI.
Eind 2012 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Leeuwarden, met uitsluitend de
fractie van de CU tegen, het aftelfeest voor 2012 en 2013 financieel mogelijk gemaakt. Ze heeft
toen tevens aangegeven dat de nieuwe raad in 2014 moest aangeven of ze door wou gaan met
dit evenement.
We vinden het nog altijd een goed evenement dat bijdraagt aan de uitstraling van Leeuwarden
als hoofdstad van Fryslan en aan de veiligheid in de binnenstad tijdens de jaarwisseling.
We stellen u dan ook voor om, via deze begrotingswijziging voor 2014, wederom voor een
bedrag van € 25.000 matchingsgelden beschikbaar te stellen om de organisatie ook dit jaar
mogelijk te maken.
We stellen u voor de lasten van het beleidsproduct BLP066 Toerisme te verhogen met € 25.000
en deze te dekken uit het Incidenteel Sociaal Investeringsfonds (ISI)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

2 Het raadsbesluit te wijzigen in:
Nummer 7755
bhb
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014
(kenmerk 393750 dp);
BESLUIT:
- De begroting van het dienstjaar 2014 overeenkomstig het gewijzigde raadsvoorstel te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26/28 mei 2014.
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140526 Motie getrapte diagnostiek Jeugd-GGZ
Aangenomen
34 stemmen voor en 2 stemmen tegen (CU)

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 en 28 mei,
behandelende het koersdocument hervorming sociale domein,
Overwegende dat;
-De gemeente met de invoering van de Jeugdwet een verschuiving van inzet in middelen van
de tweede (specialistische) lijn naar de eerste lijn wil bewerkstelligen.
-Medicalisering van problemen met jeugd met name zichtbaar wordt in het grote aantal
kinderen dat gediagnosticeerd wordt met een psychiatrische stoornis.
-De nieuwe Jeugdwet kansen biedt om over-diagnostisering tegen te gaan.
Constaterende dat;
-Psychiatrische zorg veruit de meest geïndiceerde vorm van jeugdzorg is die in de gemeente
Leeuwarden gegeven wordt (jaarlijks 1270 van de 2500 geïndiceerde zorgvragen).
-De Jeugd-GGZ gewend is (geraakt) om op basis van diagnose-behandel-combinaties te
werken, terwijl behandeling of hulp niet noodzakelijkerwijs afhankelijk is van classificerende
diagnostiek.
-Een aantal noordelijke gemeenten al experimenteren met hulp zonder kind-gebonden
diagnose in samenwerking met de Universiteit Groningen (stepped diagnosis model1).
Verzoekt het college om;
-Naar het voorbeeld van andere noordelijke gemeenten de komende jaren (2015 en 2016) te
experimenteren met getrapte diagnostiek.
-Dit in samenwerking met andere partners, zoals scholen en huisartsen, maar in het
bijzonder zorgverzekeraars uit te werken.
-De raad voor eind 2015 te informeren over de voortgang van dit experiment.
En gaat over tot de orde van de dag,

1

http://www.rug.nl/gmw/news/stadskanaal-adhd-project-getrapte-diagnostiek

71

moties/amendementen 2014

140526 Motie Inlooppunt jongeren twaalf plus

Aangenomen
Met algemene stemmen
De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 26 mei 2014
Overwegende dat;
Bij de drie decentralisaties de nadruk voornamelijk ligt bij een wijkgerichte aanpak
Bij de drie decentralisaties er drie sporen zijn van ondersteuning, waarbij wordt ingezet
op het
verminderen van de zware zorgvraag door meer lichte ondersteuning te bieden
Jongeren boven de twaalf jaar niet echt aan een wijk gebonden zijn
Jongeren behoefte hebben aan een eigen plek in de stad
Jongeren met vragen kunnen rondlopen die hun functioneren thuis, op school en in de
samenleving kunnen belemmeren en hun ontwikkeling kunnen remmen
Het jongerenwerk en de participatie van jongeren in de transitie voor de jeugd geen
eigen plek
heeft gekregen
De jongerenadviesraad (JAR) aan geeft dat er behoefte is aan een stedelijke voorziening
voor
jongeren
Jongeren behoefte hebben aan verschillende vormen van toegang die past bij de vraag
en de
situatie waarin de jongere zich bevind
Deze toegang soms via school, soms via jeugd- en gezinsteams en soms via een
stedelijk
inlooppunt gewenst is
Met een voor jongeren laagdrempelige voorziening zij vroegtijdig hun problemen
bespreekbaar
kunnen maken, waardoor het beroep op zware zorg afneemt
In de stad Groningen het stedelijk punt voor jongeren -Jimmy's- succesvol is in het
bereiken van
jongeren op gebieden, zoals school, huiswerk, het organiseren van jongerenactiviteiten,
financien,
stage en seksualiteit, maar het ook gewoon een plek is om elkaar te kunnen ontmoeten
Innovatie een belangrijke rol speelt binnen de decentralisaties en het principe van
Jimmy's zeker
vernieuwend is
Verzoekt het college;
Om binnen de decentralisaties voor de jeugd het principe van Jimmy’s gestalte te geven
De uitwerking hiervan in september aan de raad voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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140526 Motie Go voor Poppodium Harmoniekwartier
Aangenomen
Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 tegen. Tegen: D66, VVD, CU
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140526 Motie beeldzorg en domotica/e-health in zorg en begeleiding

Aangenomen
Met algemene stemmen.

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 en 28 mei,
behandelende het koersdocument hervorming sociale domein,
Overwegende dat;
−
−
−
−
−

Het gebruik van beeldzorg/zorg op afstand, domotica en e- Health cliënten in staat
stellen meer zelfredzaam te zijn en meer eigen regie te voeren
Dat waar ervaring is opgedaan met vormen van beeldzorg en domotica dit efficiënte
vormen van ondersteuning blijken te zijn
De toepassing van deze technologieën nog in de kinderschoenen staat
Steeds nieuwe toepassingen van bestaande technologie gevonden wordt, en de
technologie nog verder ontwikkeld wordt
Zorgaanbieders huiverig zijn voor het door ontwikkelen en het starten van nieuwe
projecten door de onzekerheid in de financiering

Constaterende dat;
−

De gemeente vanaf 1 januari 2015 als gevolg van de decentralisatie AWBZ naar de
WMO verantwoordelijk is voor de begeleiding van mensen met een beperking
− Een deel van deze mensen nu al gebruikt maakt van beeldzorg gefinancierd vanuit
de AWBZ
Verzoekt het college om;
−
−
−

Bij de uitvoering van de WMO bekostiging van beeldzorg en domotica mogelijk te
maken en dit op te nemen in het koersdocument sociaal domein
Dit voor 2015 al mee te nemen in de contractering
ruimte te creëren voor innovatie in de toepassingen van beeldzorg en domotica
samen met uitvoerende partners en (nieuwe) innovatieve partijen

En gaat over tot de orde van de dag,
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140526 Amendement Afvalinzameling Zuiderburen

Aangenomen
Met algemene stemmen.
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 mei 2014, behandelende
Afvalinzameling Zuiderburen,
Besluit:
De zin:
Deze werkwijze geldt tot het moment waarop de gemeenteraad nieuw afvalbeleid
vaststelt.
Te wijzigen in:
Einddatum van deze werkwijze zal zijn op 1 april 2016. Hierdoor sluit de einddatum
van de proef aan op het nieuwe afvalbeleid. De evaluatie zal plaatsvinden na de
zomer van 2015.
En aan het besluit toe te voegen:
− Er zal een tussen evaluatie plaatsvinden begin 2015
− De eind evaluatie zal plaatsvinden na de zomer 2015, waarbij er rekening gehouden
dient te worden met 95% zekerheid en waarbij er getoetst wordt of de diversiteit in
gezinssamenstelling overeenkomt met de Basis Registratie Personen (BRP, voormalig
GBA).
− Wanneer er eerder signalen komen dat er problemen zijn (relevant veel klachten)
en/of er wijzigingen zijn die effect kunnen hebben op de werkwijze zoals bijvoorbeeld
het afschaffen van statiegeld zal de raad hierover geïnformeerd worden zodat er
door de raad een heroverweging van beleid kan plaatsvinden.
− In samenwerking met de werkgroep en de wijk kijken naar een positieve beloning
voor de wijk Zuiderburen. Deze beloning moet financieel gelijk staan aan de behaalde
besparingen (net zoals in de eerste proef). De bonus die aan de wijk toevalt is het
saldo van de besparing en de kosten van de verlengde proef.
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23 April 2014

140423 Motie inpassing nieuwe initiatieven in het buitengebied
Aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen
Tegen: VVD en NLP

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 23april2014, behandelende het
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied
-

Overwegende dat:
de schaalvergroting van agrarische bedrijven vraagt om een zorgvuldige landschappelijke
inpassing;
hiervoor de Nije Pleats-methodiek van de provincie Fryslën wordt gebruikt;
hier zowel positieve als negatieve ervaringen mee zijn opgedaan.
-

-

-

Tevens overwegende dat:
in de afgelopen 10 jaar veel agrarische bedrijven hun functie hebben beëindigd en deze trend zich
in de aankomende 10 jaar zal voortzetten;
bij het beëindigen van de agrarische functie veel bebouwing op het erf leeg komt te staan en door
het ontbreken van een kostendrager, het onderhoud van deze panden achteruit loopt;
het uitoefenen van nieuwe functies in de vrijkomende bebouwing kan leiden tot verrommeling van
het erf en een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit;
er daarnaast nieuwe economische activiteiten in het buitengebied voorkomen, bijvoorbeeld op het
gebied van recreatie, duurzame energie-opwekking en de bio-based economy;
de gemeente Leeuwarden geen specifiek beleid heeft voor vrijkomende agrarische bedrijfskavels
en geen specifiek beleid heeft voor de inpassing van deze initatieven;
het met het oog op de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wenselijk is wel wenselijk is om
beleid te ontwikkelen.
-

-

-

-

-

-

Tot slot, overwegende:
dat in een goot deel van de gemeente nog het bestemmingsplan Buitengebied (2008) van de
voormalige gemeente Boarnsterhim van kracht is;
dat het wenselijk is om het beleid op het grondgebied zoveel mogelijk te harmoniseren.
-

-

Roept het college op om:
het gebruik van de Nije Pleats-methodiek te evalueren;
beleid te maken voor de inpassing van nieuwe economische initiatieven, waarbij in ieder geval
wordt gekeken naar recreatieve ontwikkelingen, duurzame energie-opwekking en de bio-based
economy;
om beleid te maken voor vrijkomende agrarische bedrijfskavels;
dit beleid voor mei 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
daarna waar nodig dit beleid te verankeren in de beide bestemmingsplannen voor het
buitengebied.
-

-

-

-

-

-

-

En gaat over tot de orde van de dag
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31 maart 2014

140331 Motie aanvalsplan laaggeletterdheid – D66

Aangenomen

Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen
Tegen: fractie VVD
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 17 en 26 Maart, behandelende het
collegeprogramma 2014-2018,
Overwegende dat;
-Taalachterstanden en laaggeletterdheid de deelname van mensen aan de samenleving in de weg
staat, in financieel, maar ook in sociaal opzicht.
-De bibliotheek een centrale partner kan zijn in het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden
en laaggeletterdheid.
-De ‘Notitie Laaggeletterdheid Leeuwarden’ vastgesteld is in 2009, en aan herziening toe is.
Constaterende dat;
-De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voorheen voorschreef dat volwasseneneducatie en
taalonderwijs (ook op het gebied van laaggeletterdheid) gegund werd aan lokale ROC’s.
-Deze regel in 2015 wijzigt, met dien verstande dat gemeenten de vrijheid krijgen om deze middelen
naar eigen inzicht in te zetten gericht op de lokale situatie.
-Op 5 November 2013 een motie is aangenomen (PvdA motie Ypma) in de Tweede Kamer dat per
2015, 5 miljoen gereserveerd wordt voor de bestrijding van laaggeletterdheid.
-De bibliotheek een logische en vanzelfsprekende partner is in het bestrijden van laaggeletterdheid,
maar dat deze rol door landelijke regelgeving beperkt is gebleven.
Verzoekt het college om;
-Samen met de bibliotheek en andere ketenpartners een aanvalsplan laaggeletterdheid voor te
bereiden en deze voor de zomer 2015 aan de raad aan te bieden.
-Te onderzoeken of en hoe de bibliotheek per 2016 aanspraak kan maken op de door het rijk ter
beschikking gestelde middelen ter bestrijding van laaggeletterdheid (+- 100.000-50.000 Euro).
En gaat over tot de orde van de dag,
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140331 Motie herschikking financiën n.a.v. decembercirculaire 2013
– D66
Aangehouden
De raad bijeen op 17 en 26 Maart, behandelende het collegeprogramma 2014-2018;
Overwegende dat;
-Het college in haar programma 2014-2018 heeft opgenomen dat per 2017 de bibliotheek gekort
wordt met een structureel bedrag van 4,6 ton, bestaande uit een bezuiniging van 5 ton en
herschikking van 40.000 ten bate van bibliotheek Grou.
-Het college er van uitgaat dat door het sluiten van drie nevenvestigingen structureel 2 ton bespaard
kan worden en overwegende dat het college koerst op een sluiting van deze vestigingen per 2017.
-Het sluiten van nevenvestigingen onwenselijke maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt en
gepaard gaat met veel frictiekosten.
-Het temporiseren van sluiting van nevenvestigingen een goede hervorming van de centrale
bibliotheek en het oriënteren op veranderende taken niet in de weg staat.
Tevens overwegende dat;
-Ten tijde van de collegeonderhandelingen de decembercirculaire 2013 door het rijk is vastgesteld
die consequenties heeft voor de ontwikkeling van het gemeentefonds van Leeuwarden.
-Specifiek het door staatsecretaris Klijnsma van SZW aangekondigde bedrag van 70 miljoen in 2014
en daarna structureel 90 miljoen vanaf 2015 voor extra middelen voor armoedebestrijding en
schuldhulpverlening.
-In het collegeprogramma een structurele baat van 8 ton is opgenomen dat gebaseerd is op het
bedrag van 2014 (70 miljoen).
-Het reëel is te verwachten dat, gebaseerd op eenzelfde verdelingsmodel, de structurele baat vanaf
2015 daadwerkelijk 1 miljoen is en dat meicirculaire hier naar verwachting meer zekerheid over zal
geven.
-derhalve, er een structurele baat van 2 ton niet in het collegeprogramma is opgenomen.
Constaterende dat;
-Het collegeprogramma voorziet in incidentele extra middelen voor het kindpakket (vanaf 2015, 2
ton bovenop lopende 25.000 Euro).
-De raad kan besluiten om deze middelen anders aan te wenden, zonder dat dit ten koste gaat van
de door de coalitie geplande extra inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening en
armoedebestrijding, specifiek armoedebestrijding gericht op kinderen aangezien er vanaf 2015
structureel 2 ton extra beschikbaar komt specifiek gelabeld voor dat doel.
Verzoekt het college om;
-Het kindpakket vanaf 2015 te financieren met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor
dat doel.
-De vrijgevallen incidentele middelen, te weten 3 x 2 ton aan te wenden om de voorgestelde
bezuiniging van 5 ton te temporiseren en wel zodanig dat het voortbestaan van de nevenvestigingen
gegarandeerd wordt tot 2019.
-De frictiekosten overeenkomstig te verminderen.
-De begroting 2015 en het meerjarenperspectief overeenkomstig te wijzigingen op voorwaarde dat
de meicirculaire het bovengenoemde financiële scenario bekrachtigd m.b.t. de extra middelen
schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
En gaat over tot de orde van de dag,
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140331 Motie 47% - VVD
Verworpen
Voor: 4 stemmen (VVD)
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op woensdag 26 maart 2014,
behandelend de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014-2017.
Overwegende dat:
• In de gemeente Leeuwarden verhoudingsgewijs veel wordt uitgegeven aan Sociale
voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningi,
• Volgens het Volkskrant onderzoek van 8 maart 2014 naar de uitgaven van gemeenten,
Leeuwarden in 2013 hieraan 51% van de begroting besteed,
• Leeuwarden daarmee 6% tot 20% meer uitgeeft dan vergelijkbare steden,
• Deze druk op de begroting niet te handhaven valt en een fundamentele discussie over de
uitgaven in het sociaal domein noodzakelijk is.
Verzoekt het college:
• De hoogte van de uitgaven terug te brengen naar het niveau van 2010, te weten maximaal
47% van de begroting,
• Hiermee een structurele verlaging van de uitgaven te realiseren van € 15.545.00,00,
• Van dit bedrag € 10.000.000,00 te storten in de algemene reserve,
• € 5.545.000,00 te bestemmen voor structurele aanwending zodat lastenverzwaringen als
verhogingen van parkeertarieven en verhoging van de OZB niet nodig zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.

i Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening:
Bijstandsverlening: uitvoering wet werk en bijstand, gemeentelijke sociale dienst
Werkgelegenheid: bevorderende maatregelen, zoals werkgelegenheidsprojecten en sociale
werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten Gemeentelijk minimabeleid: bijzondere bijstand,
kwijtschelding van lokale belastingen, kortingen voor musea, sportclubs, bibliotheek e.d.
Maatschappelijke begeleiding en advies: o.a. maatschappelijk werk, vrouwen- en
tieneropvang, bureaus voor rechtshulp en budgetvoorlichting Sociaal-cultureel werk:
buurtwerk, jongerenwerk, scouting- en studentenverenigingen, accommodatie zoals
verenigingsgebouwen en wijkcentra Huishoudelijke verzorging en tehuizen: huishoudelijke
verzorging, kindertehuizen, tehuizen voor gehandicapten en daklozen e.d., bejaardenoorden
Participatiebudget: reïntegratie- en inburgeringsvoorzieningen, volwasseneneducatie
Voorzieningen gehandicapten: dagverblijven voor gehandicapten, vervoer, woningaanpassing
e.d. Vreemdelingen: o.a. uitvoering vreemdelingenwet, inburgering en integratie, opvang
asielzoekers
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140331 Motie Verzamelmotie - VVD
Verworpen
Voor: 4 stemmen (VVD)
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op woensdag 26 maart
2014, behandelend de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014-2017.
Overwegende dat in begroting en meerjaren perspectief andere keuzes gemaakt kunnen
worden;
Verzoekt het college:
* De volgende structurele lastenverzwaringen niet uit te voeren:
(x1000)
Rioolheffing
1.000
OZB
375
Parkeertarieven
250
Totaal
1.625
* De volgende structurele bezuinigingen niet uit te voeren:
(x1000)
Secundaire arbeidsvoorwaarden personeel
250
Formatie Toerisme
40
Openbare ruimte
320
610
* En het totaal bedrag van € 2.235.000,00 te dekken uit de bestemming van de bezuiniging op
het sociaal domein zoals omschreven in onze motie hierover.
Verzoekt het college eveneens:
* De volgende incidentele intensiveringen niet uit te voeren:
(x1000)
2 Economisch beleid, Profilering & Acquisitie
-1.500
2 Groen werkt!
-1.400
2 Toerisme, marketing & evenementen
-1.500
2 Economisch Participatiefonds
-400
3 Armoedebeleid (kindpakket)
-700
3 Mienskipsfonds
-1.600
4 Gebiedsontwikkeling
-500
4 Versterking lokale omroep
-100
4 Heetwatermethode onkruidbestrijding
-120
5 Bestuur
-1.800
Totaal
-9.620
* En af te zien van de zogenaamde ‘omgekeerde balans sanering’
Verzoekt het college tenslotte:
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* Af te zien van de verwerving van ‘De Blokhuispoort’,en de reserveringen en uitgaven die
zijn bedoeld om te komen tot de verwerving en exploitatie van ‘De Blokhuispoort’.
En gaat over tot de orde van de dag.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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140331 Amendement bezuinigingen rekenkamer/griffie - NLP

Staken van de stemmen, herstemmen raad april

Amendement
Vergaderjaar 2014
De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Bij onderdeel 8. van het besluit toe te voegen: “…; met dien verstande dat op pagina 243 van
genoemde bijlage G de bezuiniging voor Rekenkamer en Griffie gewijzigd wordt in een
bezuiniging voor De Gemeenteraad (Raad en Griffie) met inachtneming van het onder
toelichting vermeldde ”.
Toelichting
De (meerjaren)begroting wordt als volgt gewijzigd:
2014 2015 2016 2017
s
Rekenkamer en Griffie
-12
-13
-12
-13
s
gemeenteraad
12
13
12
13
Het presidium, c.q. de begeleidingscommissie, wordt daarbij gevraagd om, rekening houdend
met de nieuwe werkwijze van de raad (raad 3.0) op een evenwichtige wijze in te vullen. De
griffier wordt verzocht voor de zomer met een invullingsvoorstel te komen.
Wat betreft de rekenkamerfunctie dient het streven er op gericht te zijn dat de rekenkamer
haar werkzaamheden de komende jaren op hetzelfde niveau kan blijven uitvoeren.
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140331 Amendement vaststelling begroting 2014

Verworpen. Voor: 4 (NLP)

Vaststelling begroting 2014
Amendement
Vergaderjaar 2014
Nr.
De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De (meerjaren)begroting wordt als volgt gewijzigd:
2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I
I
I
I

Het niet met 3% extra verhogen van de OZB voor
woningen
Het niet extra verhogen van de parkeeropbrengsten
Instandhouden niveau onderhoud openbare ruimte
Diverse secundaire personeelslasten
Niet verder terugbrengen openbare verlichting
Niet structureel dekken ISI uitgaven
Geen extra subsidie Lokale omroep
Afzien ontwikkeling Blokhuispoort
Infrastructuur (Europaplein goedkope variant)
Opbrengsten Mienskipfonds
Minder kapitaallasten investering maatschappelijk
nut
Communicatie
Mondiaal beleid
Economisch beleid, Profilering, Aquisistie, toerisme,
marketing en evenementen.
Schrappen Aanvalsplan arbeidsmarkt en onderwijs
Geen extra inzet gebiedsontwikkeling
Temporisering Mienskipfonds

2015
-375

2016

2017

-250
-100
-100
-25
50

-25

-10

50

250
50

30
120
300
50
50
65
200

200

200

200

500
150
150

330
150

330
100

330
100

Ondertekening:
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140331 Motie vuurwerkoverlast – PALGL, PvdA, CU, VL,D66
Aangenomen met 32 stemmen voor
Tegen: 6 (VVD, FNP)

“De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 26 maart 2014 behandelend de
programmabegroting 2014 e.v.
Overwegende dat
Er momenteel sprake is van een maatschappelijke kanteling aangaande onze
vuurwerk-cultuur, waarbij een groeiende meerderheid het plezier van vuurwerk steeds
minder vindt opwegen tegen de overlast voor mensen en dieren, de gevaren voor de
gezondheid, de schade en de vervuiling (zie o.a. enquête EenVandaag en oproep
burgemeesters van de G4 om verkoop te beperken ),
Er een grote discrepantie bestaat tussen enerzijds de regelgeving die het afsteken
van consumenten vuurwerk alleen toestaat op oudejaarsdag en oudejaarsnacht en
anderzijds de praktijk dat buiten dit tijdsbestek op vele plaatsen en gedurende de klok
rond vuurwerk wordt afgestoken,
Deze overlast bij de afgelopen twee jaarwisselingen in Leeuwarden aangetoond is
met honderden concrete meldingen op de website vuurwerkoverlast.nl,
De Leeuwarder politie toegeeft dat controle en handhaving hierbij lastig is vanwege
de beperkte capaciteit en prioritering,
We op dit moment in de beleidscyclus voor het Leeuwarder veiligheidsbeleid niet
alleen aan het begin van een nieuwe collegeperiode maar ook precies aan het begin
staan van het traject ter voorbereiding op een nieuwe integrale Veiligheidsnota voor de
komende drie jaren.
Draagt het college op om
Zich in VNG-verband aan te sluiten bij de oproep van de G4-burgemeesters aan het
kabinet om als gemeente meer vrijheid te krijgen in het bepalen van afsteek-en
verkooptijden van vuurwerk,
In dit verband onderzoek te doen naar de mogelijkheden van aanscherping van de
regels voor het afsteken van vuurwerk in onze gemeente wat betreft tijd en plaats, de
regels rond de periode van verkoop, het instellen van bepaalde verbodsgebieden en de
centralisatie van het afsteken van vuurwerk in wijken en dorpen,
Met het oog op integrale beleidsafwegingen voor de kadernota Veiligheid (20152018) en het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2015 vóór september 2014 met een
beleidsvoorstel te komen aangaande de aanpak van vuurwerk-overlast betreffende
preventie en handhaving, zoals de beperking van het voortijdig afsteken en verkopen
van vuurwerk, een publiekscampagne en de intensivering van het toezicht in wijken en
dorpen door politie en brandweer in samenwerking met (bewoners)organisaties.
En gaat over tot de orde van de dag
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140331 Moasje bestimming rekkenresultaat 2013- FNP, VVD, D66
Verworpen
Voor 10 (VVD, FNP, D66)

“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 26 maart 2014, yn besprek de
programma begrutting 2014 en it kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
-

De 3 desintralisaasje operaasje binnen de finansjele kaders plak fine moatte soe;

-

dat de kosten fan it ymplemintearjen fan de 3 desintralisaasje dêr ek by hearre;

-

út it rekkenresultaat 2013 krapoan € 5 miljoen bestimd wurdt foar de 3D yn 2014;

-

de mear jierren begrutting mei it kolleezje program foar € 20 miljoen útkloarke wurdt;

-

tasein is dat positive rekkenresultaten brûkt wurde sil foar de fersterking fan de balâns;

freget it kolleezje:
De bestimde € 5 miljoen te earmerkjen om it letter (2017) te brûken ta fersterking fan
de balâns (balâns sanearring). Dit kin troch ek de kosten foar it ymplemintearjen de
kommende jierren binnen de finansjele kaders fan de 3 desintralisaasjes te beflappen;
en giet oer ta de oarder fan de dei”
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140331 Moasje Bibliotheek- FNP, D66
Verworpen

Voor: 7 (FNP, VL, D66)
“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 26 maart 2014, yn besprek de
programma begrutting 2014 en it kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
-

De biblioteek in net te missen basis fasiliteit yn de hjoeddeistige mienskip is;

-

har de funksje om leechlettere tsjin te gean hjoed wichtiger is as ea;

-

tagonklikens tige wichtich is foar minder mobile minsken mei it grut ferlet;

-

yn festigings op it doarp en yn de wyk de drompel leech en it sosjale effekt heech is;

-

de biblioteek ûnder ynfloed fan technyske ûntwikkelingen fluch feroaret;

-

it kolleezje in besuniging fan € 460.000 struktureel yn it boek stean hat;

-

der ek in jierliks tekoart fan de biblioteek te ferrekkenjen is.

freget it kolleezje:
Yn dizze tiid fan ûndúdlikens net de kar te meitsjen foar in folslein nije haadfestiging
mei hege fermogens lêsten en kapitaal ferneatiging troch sluting fan de filialen,mar foarearst
de situaasje te hâlden sa’t der is en de besuniging te heljen út de kommersjele ferhier fan de
begeane grûn fan it beursgebou;
en giet oer ta de oarder fan de dei”.
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140331 Motie Bibliotheken gemeente Leeuwarden – CU
Aangehouden
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
- De primaire taak van een bibliotheek begint bij geletterdheid in de meest brede zin van her
woord.
- Lezen de basis is voor het verwerven van kennis, de verbeeldingskracht stimuleert en de
basis is voor creativiteit.
- De rol van de bibliotheek verandert door digitalisering en nieuwe technieken als het e-book.
- Het college een taakstelling van € 460.000 in deze collegeperiode op de subsidie aan de
bibliotheken wil realiseren. En er een tekort op de exploitatie is van € 160.000.
- Het college kiest voor één centrale bibliotheek in het centrum (plus Grou).
- De bereikbaarheid een voorwaarde is voor het gebruik. En daarom spreiding van
bezoeklocaties wenselijk is.
- Aanwezigheid in wijken belangrijker is dan één verder weg en moeilijker te bereiken
vestiging in het centrum.
- Spreiding zorgt voor bereikbaarheid voor alle burgers in het werkgebied.
- Hierdoor wordt de leefbaarheid in wijken gestimuleerd.
- Het voor de wijken een belangrijke toevoeging is voor de leefbaarheid.
- Er onder de burgers behoefte en draagvlak voor deze decentrale aanpak.
- De bibliotheek een voorziening is die juist voor kinderen in buurten met (leer)achterstand,
bijzonder nodig.
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
In haar onderzoek en voorstel aan de Raad naar de toekomst van de bibliotheken in de
gemeente Leeuwarden de optie te betrekken naar de mogelijkheid voor het in stand houden
van wijkbibliotheken in onze stad (waaronder de huidige filialen in Aldlân, Bilgaard en
Camminghaburen), dit aantal indien mogelijk uit te breiden en eventueel af te zien van een
centrale bibliotheek.
En gaat over tot de orde van de dag”.
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140331 Motie compensatieregeling chronisch zieken en
gehandicapten – CU

Verworpen
Voor: 18 (CU, PvdA, VL, PGL)

‘De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
Overwegende dat:
- De Tweede Kamer onlangs heeft besloten tot afschaffing en wijziging van een aantal
landelijke compensatieregelingen voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten
hebben als gevolg van hun ziekte of handicap;
- De totale omvang van de bezuiniging door deze beleidswijziging €600 mln betreft (op een
oorspronkelijk budget van € 900 mln) en er op termijn 268 miljoen ongeoormerkt budget
wordt toegevoegd aan het gemeentefonds;
- Gemeenten dit ongeoormerkt budget in de jaren 2014 t/m 2016 ontvangen als verhoging van
het WMO-budget, oplopend tot structureel € 268 miljoen in 2017;
- De verhoging van het WMO-budget bedoeld is voor het ontwikkelen van compenserend
gemeentelijk maatwerk binnen het sociale domein;
- Gemeenten binnen de WMO 2015 de verplichting hebben beleid te ontwikkelen met
betrekking tot de compensatie van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten;
Overwegende dat:
- Van de personen die aanspraak maken op de huidige landelijke compensatieregelingen een
grote groep leeft van een inkomen van minimum tot modaal;
- De versobering en overheveling van de compensatieregelingen veel impact heeft op hun
financiële situatie en vraagt om een zachte landing;
Verzoekt het college:
- De middelen die het rijk aan de gemeente beschikbaar stelt voor compensatie van chronisch
zieken en gehandicapten te reserveren voor een nog te ontwikkelen gemeentelijke regeling
binnen de WMO;
- Een voorstel te doen voor een gemeentelijke regeling, rekening houdende met de volgende
randvoorwaarden:
- De compensatie dient beschikbaar te zijn voor minima en modale inkomens.
- De toegang tot de regeling dient zodanig laagdrempelig te zijn dat zoveel mogelijk
rechthebbenden de compensatie ook daadwerkelijk ontvangen
- De regeling dient zodanig vormgegeven te worden dat de ongerichtheid van de huidige
landelijke regelingen voorkomen wordt.
- De regeling dient zo laag mogelijke uitvoeringskosten te hebben.
en gaan over tot de orde van de dag.
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140331 Motie Stadsschouwburg de Harmonie – CU

Verworpen
Voor: 4 (CU, FNP)
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
Overwegende dat:
- De Harmonie een prominente en waardevolle plaats inneemt in het culturele leven van de
Leeuwarders en een bovenregionale uitstraling heeft.
- De gemeente Leeuwarden aan de Harmonie de opdracht heeft gegeven om een “volwaardig
en professioneel theater- en muziek aanbod aan te bieden”.
- Het college de Harmonie naast de huidige subsidie vanaf 2014 een extra bijdrage
€ 300.000 per van jaar toe te kennen om de doorlopende exploitatietekorten op te vangen.
- De gemeente Leeuwarden voor een grote bezuinigingsopdracht staat en hiervan de
financiële gevolgen nog niet kent.
- De gemeente de afgelopen jaren steeds de financiële gaten voor De Harmonie heeft
“dichtgelopen”.
Verzoekt het college,
- De opdracht aan de Harmonie per 1 januari 2015 te wijzigen in “een zo volledig mogelijk
professioneel theater- en muziek aan aanbod aan te bieden”.
- De Harmonie een taakstellend budget te geven en overschrijding hiervan niet aan te vullen.
- De Raad bij gelegenheid van de Turap en de jaarrekening te informeren over de financiële
stand van zaken bij de Harmonie.
En gaat over tot de orde van de dag,
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140331 Motie Informatie Veiligheid – CU
Aangenomen met algemene stemmen

“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
Overwegende dat :
- Gemeenten voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk zijn.
- Zij daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van informatie-uitwisseling.
- Door informatie te delen en processen te optimaliseren gemeenten onder andere hun
dienstverlening beter organiseren, de veiligheid van burgers verbeteren en meer mensen aan
het werk krijgen. Ook voor de decentralisatie van taken op gebied van werk, jeugdzorg en
AWBZ zullen gemeenten onderling en met diverse ketenpartners informatie uitwisselen.
- De gemeente Leeuwarden als professionele organisatie ook de beveiliging van informatie
professioneel dient te organiseren.
- Informatieveiligheid veel meer is dan ICT en het daarbij in veel gevallen gaat om de mens in
de organisatie en de manier waarop deze met risico’s omgaat.
- Informatievoorziening en -veiligheid de legitimatie van het werk van de gemeentelijke
bestuurders geeft.
- Om informatieveiligheid te garanderen zal ook de gemeente Leeuwarden daarom actie
moeten ondernemen, zowel technisch als organisatorisch.
Daarbij constaterende dat:
Gemeenten beseffen dat de risico’s van informatieveiligheid manifest zijn. Een professionele
gemeente ook informatieveiligheid professioneel heeft ingericht. De leden van de VNG in de
BALV op 29 november 2013 te Utrecht overeen zijn gekomen dat:
- Gemeenten verantwoordelijk zijn voor informatieveiligheid bij het vervullen van
maatschappelijke taken richting burgers en bedrijven.
- Gemeenten een verantwoordelijkheid hebben voor informatieveiligheid in hun rol als partner
binnen (overheids)ketens. De rol - en daarmee de verantwoordelijkheid - van de gemeente,
varieert van eigenaar, tot leverancier en/of afnemer van gegevens.
- Gemeenten samenwerken op het gebied van informatieveiligheid.
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
•

•
•

Te zorgen voor verankering van informatieveiligheid op de gemeentelijke agenda, waarbij
het college de gemeenteraad informeert. Dit gebeurt door middel van een aparte paragraaf
informatieveiligheid in het jaarverslag.
De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten vaststellen als hét gemeentelijke
basisnormenkader voor informatieveiligheid.
Gemeenten informatieveiligheidsbeleid vaststellen aan de hand van de Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten. Uitvoering van dat beleid wordt gebaseerd op
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•

eigenstandige risicoafwegingen. Gemeenten zijn zich daarbij bewust van de (continu
veranderende) informatieveiligheidsrisico’s die ze lopen en nemen hierop adequate
maatregelen.
Gemeenten informatieveiligheid bestuurlijk en organisatorisch borgen door aansluiting in
de reeds bestaande planning- en controlcyclus. Gemeenten creëren hiernaast, door middel
van leren en ontwikkelen, blijvend bewustzijn op informatieveiligheid”.

En gaat over tot de orde van de dag.
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140331 Motie Schuldhulpverlening – CU

Aangenomen
Tegen: 8 (VVD, NLP)
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
Constaterende dat,
- Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening toeneemt;
- In Nederland in 2012 één op de zes huishoudens problematische schulden had of hier risico
op liep (in 2008 ging het nog om ongeveer één op de tien huishoudens);
- Meer dan de helft van deze huishoudens geen schuldhulpverlening ontvangt;
Gemeenten voor flinke bezuinigingsopgaven staan;
- Met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten expliciet de
verantwoordelijkheid hebben gekregen om schuldhulpverlening uit te voeren;
Overwegende dat,
- Het leed en de maatschappelijke kosten van schulden vaak hoog zijn: armoede, sociale
uitsluiting, huisuitzettingen, onverzekerdheid, afsluitingen van gas, licht en water etc.
- Preventie en een slimme inzet van vrijwilligers een waardevolle bijdrage kan leveren aan het
voorkomen en oplossen van problematische schulden;
- Door ondersteuning op korte termijn een versterkte inzet van vrijwilligers in de
schuldhulpverlening mogelijk is, zodat meer mensen geholpen kunnen worden en
maatschappelijke kosten worden vermeden.
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
- Met een plan te komen om de inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening te versterken,
waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de preventie en samenwerking met
professionals.
en gaan over tot de orde van de dag
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140331 Motie Herinvoering Toeristenbelasting – CU
Ingetrokken
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 26 maart 2014, behandelende de
programmabegroting 2014 en het collegeprogramma.
Overwegende dat:
- De toeristenbelasting in de gemeente Leeuwarden in 2007 is afgeschaft.
- De toeristenbelasting na de herindeling per 2014 ook voor het bij Leeuwarden gevoegde
deel van Boarnsterhim is afgeschaft.
- het financieel nadeel door het afschaffen van de toeristenbelasting (en forensenbelasting)
van het deel van Boarnsterhim dat bij Leeuwarden is gekomen, gedekt is door een verhoging
van de onroerendezaakbelastingen (0,3%) van de nieuwe gemeente Leeuwarden.
- Een eventuele herinvoering van de toeristenbelasting betekent dat deze compensatiedekking
weer ongedaan gemaakt kan worden (en daarmee dus drukt op het netto resultaat van die
herinvoering).
- De administratieve kosten door de dienst worden geschat op € 35.000.
- Het aantal overnachtingen in het kader van CH2018 naar verwachting sterk zal oplopen.
- Het door de dienst aangeven aantal overnachtingen in 2012 totaal 230.000 is (Grou 74.000
en Leeuwarden 156.000)
- Dit bij een logisch tarief van € 1 pppn een bruto bate van € 230.000 oplevert. Netto
€ 121.000 na aftrek kosten dienst en wegvallen compenserende onroerende-zaakbelasting.
- Het redelijk is dat we onze bedrijven niet zwaarder belasten dan nodig is.
- Het goed is om als gemeente –na alle investeringen in CH2018- een kleine bijdrage van
onze gasten te vragen.
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
Om in overleg met marktpartijen een plan van aanpak aan de Raad voor te leggen met als doel
om per 1 januari 2015 toeristenbelasting in de hele gemeente Leeuwarden in te voeren.
En gaat over tot de orde van de dag”.
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140331 Motie Kwijtschelding – VL
Verworpen
Voor: 1 (VL)
“De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 26 maart 2014. Kennis
genomen hebbende van het voorstel voor de begroting 2014.
Overwegende dat;
- De hondenbelasting momenteel niet valt onder de kwijtscheldingsregeling voor
gemeentelijke belastingen.
- Hondenbezitters met een laag inkomen daardoor in de problemen kunnen komen
- De onderhoudskosten voor een hond relatief hoog zijn bij een laag inkomen.
- Het onwenselijk is wanneer mensen om financiële redenen afscheid moeten nemen van hun
huisdier.
- Daaronder ook veel ouderen zijn die vaak nog alleen hun huisdier hebben als metgezel in het
leven.
- Die van een niet te onderschatten waarde is als hulp bij zelfredzaamheid en levensvreugde.
- Het meegenomen is dat hondenbezitters bij het uitlaten van hun huisdier de ogen en oren
zijn van hun wijk en omgeving en daarbij een belangrijke sociaal controlerende functie
hebben bij het constateren en melden van onraad;
- Het voorkomen van misdrijven ongetwijfeld veel maatschappelijke winst oplevert.
- Dat het maatschappelijk voordeel zich moeilijk in geld laat uitdrukken, maar zeker het
anders te innen bedrag zal overtreffen.
- Het met het oog op deze overwegingen gewenst is de kwijtscheldingsregeling voor
gemeentelijke belastingen uit te breiden met de hondenbelasting.

Verzoekt het college
- Om de mogelijkheid tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen uit te breiden met de
hondenbelasting, voor mensen met een minimum inkomen. Met een maximum van 1 hond per
huishouden. En dit te dekken uit de egalisatiereserve.
En gaat over tot de orde van de dag”.
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19 februari 2014

140219 Motie Publieke verantwoording bij regionalisering –
ingediend door hele raad
Aangenomen

Motie buiten de orde der vergadering.
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 februari 2014,
overwegende dat:
•
gemeenten steeds meer te maken krijgen met allerlei samenwerkingsvormen en
schaalvergrotingen;
•
de gemeente er de komende jaren, onder andere door de decentralisaties op het sociaal
domein op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke
ondersteuning, een aantal belangrijke taken zowel in kaderstelling, uitvoering als in budget bij
krijgt;
•
de taakoverdracht ten gevolge van de decentralisaties er voor zal zorgen dat er steeds
meer en grotere samenwerkingsverbanden zullen ontstaan;
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•
het belangrijk is dat de afzonderlijke gemeenteraadsleden een goed inzicht hebben in
het functioneren van dit soort samenwerkingsvormen om daarmee zowel hun kaderstellende
als controlerende taak te kunnen uitvoeren;
•
de rekenkamer hierbij een belangrijke rol speelt;
constaterende dat:
•
ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein veel nog onduidelijk is met
betrekking tot de sturing en controle en de verdeling van de hierbij behorende bevoegdheden;
•
de rekenkamer een belangrijke bijdrage kan leveren om deze controlerende taak te
ondersteunen;
•
de uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen verplichte uitgaven zijn voor de
gemeente;
•
volgens art. 184 van de Gemeentewet de bevoegdheden van een gemeentelijke
rekenkamer beperkt zijn tot die gevallen waar het belang van de afzonderlijke gemeente meer
dan 50% is;
•
de hiervoor noodzakelijke wetswijziging grosso modo wel door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer is toegezegd maar deze
nog niet op korte termijn geëffectueerd zal zijn;

draagt het college op er voor te zorgen dat:
1.
bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit met
bijvoorbeeld een zorgaanbieder of samenwerkingsverband er in de bepalingen van het
contract standaard een verplichting tot medewerking aan rekenkameronderzoeken is
opgenomen;
2.
in elke gemeenschappelijke regeling of dienstverleningsovereenkomst die de gemeente
afsluit bepalingen zijn opgenomen waarmee de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende
gemeenten afzonderlijk en in samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te
verkrijgen die voor de wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie
taak nodig is;
3.
ook in reeds bestaande gemeenschappelijke regelingen en
dienstverleningsovereenkomsten deze verplichting tot medewerking aan
Rekenkameronderzoeken wordt opgenomen;
4.
alle andere gemeenteraden in Fryslân in kennis worden gesteld van deze motie met het
verzoek een vergelijkbare motie aan te nemen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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140219 Motie Mienskipssoarch – VVD, D66, NLP, VL, CU, FNP

Aangenomen met algemene stemmen

De raad van de gemeente Leeuwarden, behandelend de zienswijze eerstelijns organisatie en
voortgang Amaryllis, bijeen op 19 februari 2014,
Overwegende dat:
- De Stichting Mienskipssoarch verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg in de
dorpen (landelijk gebied) van de gemeente Leeuwarden.
- Deze stichting deze uitvoering goed, goedkoop en naar tevredenheid van de inwoners
uitvoert.
- Het college heeft aangegeven de eerste lijn te willen laten organiseren in een bedrijfs
coöperatie voor proefperiode van 2 jaar.
- Dat de vijf organisaties die de coöperatie (MEE, Zienn, Welzijn Centraal,
Mienskipssoarch en Bureau Jeugdzorg) ook de eerste leden zullen zijn.
- De sturing door de Stichting Mienskipssoarch op haar aanpak en de resultaten daarmee
op afstand komt te staan en wordt overgenomen door de Directie van de coöperatie.
- De gemeente Leeuwarden daarmee het risico loopt dat de verdere doorontwikkeling
van de dorpenteams en de bijbehorende resultaten stagneren.
Eveneens overwegende dat:
- In 2015 de gemeente te maken krijgt met de invoering van nieuw beleid in relatie tot
de 3 decentralisaties.
- De voorbereiding hierop nu volop op gang is met het uitproberen van nieuw beleid
zoals o.a. “Handen ineen”.
- De bevindingen hierover eind 2014 bekend zijn.
- De gemeente Leeuwarden naar de Stichting Mienskipssoarch heeft aangegeven het
gedachtengoed en de werkwijze van Mienskipssoarch te willen overnemen, maar onder 1
centrale organisatie.
- Een van de basisadviezen uit het rapport van Daniël Giltay Veth over de vormgeving
van de eerste lijn in het sociale domein is, dat de nieuwe raad pas per 1 januari 2015 definitief
zou moeten beslissen over de organisatorische vormgeving.
- De voorgestelde tijdelijk coöperatie hiervan een uitwerking is.
Draagt het college op:
- Als kader aan de op te richten bedrijfscoöperatie mee te geven dat de Stichting
Mienskipssoarch tot 1 januari 2016 haar aanpak kan blijven continueren vanuit het
lidmaatschap van de coöperatie, inclusief de bijbehorende middelen en als de
coöperatie afwijkt van de opgedragen beleidslijn ze voor een deel op de subsidie
gekort worden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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140219 Motie Wijkinitiatieven in doorontwikkeling Amaryllis en
vorming eerstelijnsorganisatie – D66, VVD, CU, VL, NLP, FNP
Aangenomen met algemene stemmen

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 19 februari 2014, behandelende de derde
voortgangsrapportage Amaryllis en Zienswijze voornemen inrichten bedrijfscoöperatie,
Overwegende dat;
- Een van de richtinggevende kaders van Amaryllis is dat het zelforganiserend en
zelfoplossend vermogen van de burger en de samenleving optimaal benut wordt.
- In diverse wijken initiatieven zijn van wijkorganisaties die hieraan een bijdrage willen
leveren.
- lichte, generieke (eerstelijns) ondersteuning in de toekomst ook voor een deel door deze
wijkorganisaties gegeven zou kunnen worden.
- deze wijkorganisaties niet allemaal marktpartijen zijn in de klassieke zin.
- gevestigde instellingen de kernpartners vormen van deze tijdelijke eerstelijnsorganisatie.
En, constaterende dat;
- Het college binnenkort een programma van eisen opstelt ten bate van de oprichting van de
coöperatie.
- Het college aangeeft dat er voor wijkorganisaties ruimte is om wijkactiviteiten te ontplooien,
maar dat de sociale wijkteams lichte, generieke ondersteuning gaan bieden.
Verzoekt het college;
- In het programma van eisen vast te leggen op welke manier wijkorganisaties zich kunnen
aansluiten bij de coöperatie en vast te leggen op welke manier de coöperatie zich inspant om
deze initiatieven te laten slagen, binnen gelijkblijvende financiële kaders.
- Tevens vast te leggen dat in de samenwerking tussen beiden, wijkorganisaties ook lichte,
generieke ondersteuning kunnen gaan bieden.
En gaat over tot de orde van de dag,
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140219 Motie Financiële kaders Amaryllis en vorming
eerstelijnsorganisatie – D66, VVD, CU, VL, NLP, FNP, PALGL, PvdA,
CDA
Aangenomen met algemene stemmen

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 19 februari 2014, behandelende de derde
voortgangsrapportage Amaryllis en Zienswijze voornemen inrichten bedrijf coöperatie,
Overwegende dat;
-de drie decentralisaties tot gevolg hebben dat binnenkort 50% van het gemeentelijke budget
besteed wordt aan taken binnen het sociale domein.
-in juni 2013 de raad richtinggevende kaders heeft vastgesteld m.b.t. de decentralisaties en
doorontwikkeling Amaryllis.
-het eerste richtinggevende kader stelt dat de aanpak van de 3D’s zoveel mogelijk in
samenhang zal plaatsvinden op basis van 1 integraal budget.
-het zesde kader stelt dat de gemeente meer op resultaten gaat sturen en dat het succes van de
amaryllis aanpak afhangt van het expliciet benoemen en realiseren van beoogde resultaten.
-succesvol inzetten op preventie en een zichtbare verschuiving van tweedelijns, specialistische
zorg en ondersteuning naar lichtere vormen de belangrijkste inzet is van Amaryllis.
-het verwachte resultaat daarvan is dat de gemeente Leeuwarden daarmee de kortingen van
rijksbijdragen kan opvangen.
Constaterende dat;
-de raad een kaderstellende bevoegdheid heeft en om die reden door het college gevraagd
wordt een zienswijze te geven op het voornemen om de uitvoering van eerstelijnstaken in de
vorm van een tijdelijke bedrijfscoöperatie te laten inrichten.
-het college niet weet wat het invoeren van deze coöperatie in 2014 gaat kosten, noch wat de
uitvoering van de eerstelijnstaken in 2014 en 2015 gaat kosten.
-het college voorstelt met ingang van 1 januari 2015 de betrokken instellingen te korten op de
subsidie naar rato van hun aandeel in de taken van de eerstelijnsorganisatie, ten behoeve van
de coöperatie.
-dit vooral een verschuiving van subsidiegelden betekent en geen besparing.
-het college in het collegeprogramma 2014-2018 stelt dat het organiseren van een dekkend
netwerk van sociale wijkteams tijd en geld kost. Aanvullend stelt zij ook dat het daarom erg
belangrijk is dat uitvoeringskosten omlaag gaan.
Verzoekt het college om;
-tot een uitwerking te komen van de geschatte kosten voor de uitvoering van eerstelijnstaken
in 2014 (inclusief oprichting) en de raad hierover in april 2014 te informeren, en daarbij
specifiek de dekking aan te geven.
-tevens tot een uitwerking te komen van geschatte kosten uitvoering eerstelijnstaken in 2015
en de raad hierover voor de vaststelling van beleidsnota 3D’s in mei 2014 te informeren.
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-de raad bij de vaststelling van beleidsnota 3D’s te informeren over de te behalen besparing
op uitvoeringskosten binnen het domein van zorg en welzijn over het jaar 2015 en 2016.
Roept het college ook op om;
-Binnen de doorontwikkeling Amaryllis besparingsdoelstellingen concreter te formuleren en
deze concretisering in de beleidsnota’s 3D’s reeds naar voren te laten komen.
En gaat over tot de orde van de dag,

100

moties/amendementen 2014

140219 Motie innovatie in doorontwikkeling Amaryllis en vorming
eerstelijnsorganisatie – D66, VVD, CU, VL, NLP, FNP

Aangenomen met algemene stemmen

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 19 februari 2014, behandelende de derde
voortgangsrapportage Amaryllis en Zienswijze voornemen inrichten bedrijfscoöperatie,
Overwegende dat;
-innoveren in generieke en generalistische manieren van werken in de eerste lijn een
belangrijk aspect van de doorontwikkeling Amaryllis is.
-gevestigde instellingen de kernpartners vormen van deze tijdelijke eerstelijnsorganisatie.
En, constaterende dat;
-Het college binnenkort een programma van eisen opstelt ten bate van de oprichting van de
coöperatie.
Verzoekt het college;
-In het programma van eisen vast te leggen dat de coöperatie in haar statuten maximale ruimte
biedt voor de toetreding van nieuwe marktpartijen die op innovatieve wijze vorm geeft aan de
uitvoering van eerstelijns taken.
En gaat over tot de orde van de dag,
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140219 Motie Bedrijfscoöperatie – PvdA, CDA, PALGL
Aangenomen met 20 stemmen voor
Voor: PvdA, CDA en PALGL (afwezig: Hoogterp, Van der Wal)

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 6 januari 2014, behandelende de
Zienswijze op het voornemen om de uitvoering van de eerstelijnstaken in het sociale domein
in de vorm van een bedrijfscoöperatie te laten inrichten,
Constaterende dat:
Amaryllis een gezamenlijke en gedeelde zoektocht is naar de wens ‘één gezin, één
plan, één hulpverlener’;
De zoektocht gehinderd wordt door de huidige manier van (samen)werken en daarom
de uitvoering van de eerstelijnstaken geborgd moeten worden in één organisatie- en
rechtsvorm;
Het college een zienswijze van de gemeenteraad vraagt op het voornemen om de
uitvoering van de eerstelijnstaken in het sociale domein tijdelijk voor twee jaren in de
tussenvorm van een bedrijfscoöperatie te laten inrichten;
Overwegende dat:
De gemeenteraad binnen twee jaar een besluit wil nemen over een nieuwe
toekomstbestendige en organisatie- en rechtsvorm om de eerstelijntaken te borgen;
Er nog veel onduidelijkheden zijn over de gewenste kwaliteit(stoetsing) binnen het
sociaal domein;
De gewenste organisatie- en rechtsvorm mede afhankelijk is van de aansturing en
financiering die de gemeente kiest;
De organisatie- en rechtsvorm dienend moet zijn aan de wens ‘één gezin, één plan, één
hulpverlener’ zoals wordt beoogd met Amaryllis.
Er een (tussen)evaluatie van de bedrijfscoöperatie gepland is na zes maanden;
Spreekt uit:
De aansturing en financiering van het sociaal domein op korte termijn te willen
bespreken om daarna invulling te kunnen geven aan haar kaderstellende rol;
De kwaliteit(stoetsing) binnen het sociaal domein op korte termijn te willen bespreken
om daarna invulling te kunnen geven aan haar kaderstellende rol;
De bedrijfscoöperatie in ieder geval te willen evalueren op de mate waarin:
o
De wens ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’ gefaciliteerd wordt;
o
Geborgd is dat de sociaal werker onafhankelijk en naar eigen professioneel inzicht kan
werken, zonder gehinderd te worden door instellingenbelangen;
o
De hoeveelheid registratie en bureaucratie teruggedrongen is tot een minimum;
o
Innovatie door ontwikkeling en training van hulp- en zorgverlening mogelijk is en
plaatsvindt;
o
Initiatieven vanuit de wijk zich kunnen verbinden aan de bedrijfscoöperatie;
o
De niet door de gemeente gefinancierde eerstelijn, waaronder de huisarts en
wijkverpleegkundige, zich kunnen verbinden aan de bedrijfscoöperatie.
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Bij het evalueren van de bedrijfscoöperatie de opinie en ervaringen van de
werknemers van de wijkteams, cliënten en bewoners op in ieder geval voornoemde
evaluatiecriteria te benutten;
De resultaten en conclusies van de evaluatie aan de gemeenteraad voor te leggen ten
behoeve van de besluitvorming over een nieuwe, toekomstbestendige en organisatie- en
rechtsvorm om de eerstelijntaken te borgen.
Zolang de gemeenteraad nog geen definitieve organisatie- en rechtsvorm voor de
eerstelijnstaken in het sociale domein heeft gekozen, het zeer ongewenst te vinden dat er
onomkeerbare stappen genomen worden omtrent het voortbestaan van de bij de
bedrijfscoöperatie aangesloten organisaties voor Leeuwarden en haar dorpen.
Verzoekt het college:
Aan bovenstaande uitspraken gestalte te geven in haar besluit over de uitvoering van
de eerstelijnstaken in het sociale domein in de vorm van een bedrijfscoöperatie als
tussenvorm.
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140219 Motie Terugdringen begroting GR FUMO – PvdA, PALGL,
D66, CDA, VVD, NLP
Aangenomen met algemene stemmen

"De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 februari 2014, behandelende
het concept antwoord raad op brief FUMO betreffende ontwerpbegroting FUMO 2014;
Overwegende dat,
•
De gemeenteraad van Leeuwarden tevreden is met de totstandkoming van een
Gemeenschappelijk Regeling (GR) met alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en
Wetterskip Fryslân, voor de uitvoering van de diensten van de FUMO, conform de landelijk
overeengekomen kwaliteitscriteria;
•
De invoering van deze GR ook voor de gemeente Leeuwarden gevolgen heeft;
•
Een gemeenschappelijke regeling gepaard zou moeten gaan met synergievoordelen;
•
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden die vanuit de MAD bij de FUMO worden
ondergebracht tegen dezelfde, of lagere kosten, worden uitgevoerd
•
Twee derde van de kosten van de FUMO aan personeelslasten wordt begroot
•
Het verwacht mag worden dat er efficiëntie behaalt kan worden door integratie van de
samengevoegde uitvoerende diensten en het management alsmede door stroomlijning en
uniformering van de werkprocessen.
•
Vermindering van kosten voor de FUMO indirect leidt tot vermindering van de
bijdrage (ad €605.568,-) van de Gemeente Leeuwarden aan de GR FUMO
•
Een inspanning tot het zo efficiënt en kostenbewust inrichten en uitvoeren van door
gemeenschapsgeld gefinancierde diensten door burgers verwacht mag worden
•
We als gemeente Leeuwarden bezuinigen op de eigen ambtelijke dienst maar ook
kritisch kijken naar instellingen die vanuit de gemeente Leeuwarden worden ingehuurd
•
We vanuit die gedachte ook vinden dat de FUMO zeer kritisch naar haar eigen
begroting moet kijken en maximaal kostenefficiënt dient te werken
•
Sturen op een GR altijd complexer is, dan op diensten die we zelf uitvoeren
•
Een politiek signaal vanuit de gemeenteraad, de wethouder een stevig mandaat geeft
om zich kritisch op te stellen in het bestuur van GR FUMO
•
We hopen dat ook andere Friese gemeenteraden zich vergelijkbaar opstellen
Contaterende dat;
•
De ontwerpbegroting 2014 een uitzetting laat zien van € 712.105,- in vergelijking me
het bedrijfsplan 2012
•
Dat deze uitzetting voornamelijk in hogere management en personeelskosten zit welke
met bijna 9% “autonoom zijn gegroeid”
Verzoekt het college;
1.
Zich maximaal in te spannen door zich binnen het DB en het AB van de FUMO sterk
te maken dat de FUMO in de begroting van 2016 een efficiency verbetering realiseert van 5%
t.o.v. de begroting voor 2014. Het beoogde doel hierbij is dat de uitbesteding van
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werkzaamheden door tariefsverlaging bij de FUMO tot (verdere) kostenbesparing voor de
deelnemende gemeenten leidt.
2.
De Raad hierover bij de aanbieding van de conceptprogrammabegroting 2014 e.v. te
informeren.
3.
Deze motie toe te sturen aan alle andere Friese gemeenteraden
En gaat over tot de orde van de dag"
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140219 Motie Maatschappelijke Stage – CDA, CU, NLP, PALGL,
PvdA, FNP
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Tegen: fractie van VVD

De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 19 februari 2014,
Overwegende dat;
- De meerderheid van de Tweede Kamer de maatschappelijke stage niet langer als een
verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma ziet,
- Allerlei organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Zonnebloem,
Nationaal Ouderenfonds, Scouting Nederland en kerken zich sterk hebben gemaakt
voor het behoud van de maatschappelijke stage, hetgeen het nut ervan aantoont,
- In de maatschappelijke stage scholieren kennis maken met het vrijwilligerswerk en zij
op die manier een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving,
- Jong geleerd is oud gedaan, zeker 30% van de jongeren blijft na de maatschappelijke
stage actief als vrijwilliger,
- Door bezuinigingen in het maatschappelijk veld er een steeds groter beroep gedaan
moet worden op vrijwilligers en mantelzorgers,
- De gemeenteraad van Leeuwarden een grote waarde hecht aan vrijwilligerswerk en op
vele manieren dit ook ondersteunt,
- Andere gemeenten ons al zijn voorgegaan in het gemeentelijk regelen van de
maatschappelijke stage, m.n. Rotterdam, Leiden, Allsmeer, Breda en Leerdam.
Verzoekt het college;
- Samen met het onderwijs, het jongerenwerk en het vrijwilligersservicepunt te komen
met een voorstel om de maatschappelijke stage te laten voortbestaan als onderdeel van
het onderwijsprogramma.
- Dit voorstel (inclusief de financiële kaders) zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad
voor te leggen voor besluitvorming, zodat de continuïteit van de maatschappelijke
stage gewaarborgd wordt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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29 januari 2014
140129 Motie aangaande belastingverordeningen 2014 – CDA,
PvdA, PALGroenLinks, FNP, VVD, NLP, CU

Aangenomen met algemene stemmen
“De raad van Leeuwarden in vergadering bijeen d.d. 29 januari 2014.
Overwegende dat;
- De belastingverordeningen voor de nieuwe gedeelte Leeuwarden vastgesteld dienen te
worden,
- De verhouding tussen de tarieven OZB van woningen en niet-woningen in Leeuwarden oud
meer uiteen liep dan in Boarnsterhim het geval was,
- Bedrijven in Leeuwarden oud ten opzichte van woningen relatief meer OZB betaalden dan
in Boarnsterhim. Daarnaast er een andere structuur voor het gebruikersdeel van de
rioolheffing was in Leeuwarden oud,
- Dit in sommige gevallen tot een OZB stijging van 30% en bij rioolheffingen zelfs 50% kan
leiden voor niet woningen in het oud Boarnsterhim deel van onze gemeente.
- Boarnsterhim geen terrasprecario kende.
- De ondernemers en eigenaren in de niet-woningen categorie zich hier in onvoldoende mate
op voor hebben kunnen bereiden.
- De indieners de eigenaren van niet-woningen in deze tegemoet willen komen waardoor men
deze stijging in hun bedrijfsvoering meer geleidelijk kan verwerken.
Verzoekt het college;
- -Om de belastingplichtigen van niet-woningen, die een nadeel hebben van €500 (OZB,
Rioolheffing en Terrasprecario) of meer, voor 2014 van het meerdere 50% te compenseren,
- De kosten te dekken uit de egalisatiereserve heffingen,
- En de uitvoeringskosten ten laste te brengen van de post onvoorzien,
- Om in de geest van deze motie met een uitvoeringsregeling te komen en deze ter informatie
aan de raad te zenden.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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140129 Moasje Frysk - FNP
Verworpen
Met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor FNP en D66

“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 29 jannewaris 2014, yn besprek it
kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
- Ljouwert de haadstêd fan Fryslân en alle Friezen wêze wol;
- meartaligens in wichtich ûnderdiel is fan de Kulturele Haadstêd 2018 is;
- foar de ynternasjonale besikers ek wichtich is de meartaligens yn de gemeente werom te
sjen;
- mei de weryndieling benammen nei 2018 it ûnderskie tusken stêd en gemeente grutter wurde
sil;
- it Hânfest fan de lytse talen rjochten takint oan de brûkers fan it Frysk;
- de Frysktalige webside in goede oanset is ta Fryske uterings fan de gemeente Ljouwert.

freget it kolleezje:
- Om ek dizze kolleezje perioade it Frysk dúdlik werom te litte kommen yn de uterings fan de
gemeente;
- Te besjen of nei 2018 in Frysktalige gemeentenamme op foldwaande maatskiplik draachflak
rekkenje kin en soks by de folgjende weryndielings ferkiezings mei referindum te mjitten.
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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140129 Moasje wethâlders – FNP
Verworpen
Met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor FNP, D66
“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 29 jannewaris 2014, yn besprek it
kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
- Der in algemiene tendins is oerheden en dermei ek har bestjoeren lytser te meitsjen;
- de útwreiding nei 6 wethâlders troch partij politike ferhâldingen ynjûn is;
- de balâns tusken de posten ek socht wurde kin yn de swierte fan de portefúljes;
- de gemeente Ljouwert ek dizze kolleezje perioade foar grutte besunigings stiet ;
- de útwreiding fan it tal wethâlders in ekstra útjefte fan € 1,8 miljoen meibringt;
- de foarige perioade krekt derom mei deselde partijen foar 4 wethâlders keazen is.
freget it kolleezje:
- Om ek dizze kolleezje perioade mei 4 wethâlders yn te foljen en de ûnderlinge politike
ferhâlding troch de ferdieling fan de portefúljes ta útdrukking komme te litten;
en giet oer ta de oarder fan de dei.

109

moties/amendementen 2014

140129 Moasje omkearde balâns sanearring – FNP
Ingetrokken
“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 29 jannewaris 2014, yn besprek it
kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
- Dat de ôfrûne jierren op alle maatskiplike mêden in hypoteek op de takomst lein is;
- dat partikulieren en bedriuwslibben alle war meitsje om har skulden te beheinen en ek de
oerheid dêr mei de tiid ek net oan ûntkomt;
- it paad fan de kommende generaasjes sa frij te meitsjen is fan in belêste ferliene;
- dit kolleezje de grutte helte fan it ynsidinteel yntinsivearren finansieret mei it frij falle litten
fan de reserve “ynvestearrings mei in maatskiplik nut”;
- dit yn feiten delkomt op in omkearde balâns sanearring wêr’t no ynsidintele middels frij
spile wurde mar tagelyk strukturele lêsten yn de takomst kreëare wurde;
- der earder foar keazen is de ynsidintele ekstra útjeften (KH 2018) te dekken mei ynsidintele
meifallers.
freget it kolleezje:
- Om elk boekjier te besjen of de ynsidintele ekstra útjeften ek te dekken binne út it
rekkenresultaat fan dat jier foar dekking te sykjen by it ferfallen fan de reserve fan de
“ynvestearrings mei maatskiplik nut”;
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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2 januari 2014
Amendement APV i.v.m. schenktijden - VVD

Aangenomen met algemene stemmen

“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 16 december 2013,
behandelende de vast te stellen verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening Leeuwarden.
Overwegende dat:
- Para Commerciële Instellingen (verder PC Instellingen) gebruik kunnen maken van het
besluit Omzetbelasting, Fondswerving en kantines (BLKB 2012/1982M) – verder de 'Kantine
Regeling';
- PC Instellingen welke geopteerd hebben voor deze 'Kantine Regeling', vrijstelling hebben
van BTW afdrachten tot een jaarlijkse kantine omzet van €68.067,-. ;
- het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard in strijd is met de voorwaarden van
de 'Kantine Regeling'.
- het toestaan van bijeenkomsten van persoonlijke aard aan PC Instellingen welke geopteerd
hebben voor de 'Kantine Regeling' derhalve fiscale en daarmee financiële consequenties heeft.
De PC instelling wordt BTW-plichtig en moet een administratievoeren welke de toets van de
belastingdienst kan doorstaan – ('niet verworpen wordt'). De belastingdienst kan in
voorkomende gevallen een naheffingsaanslag voor voorgaande jaren opleggen.
- voor als zodanig ontstane BTW verplichtingen de bestuurders van PC Instellingen elk voor
het gehele bedrag hoofdelijk aansprakelijk zijn.
- de zo ontstane BTW verplichting het beoogd doel van de toegestane (vier) bijeenkomsten
van persoonlijke aard te niet doet en zelfs contra productief kan zijn (de BTW afdracht is
hoger dan hetgeen de bijeenkomsten van persoonlijke aard opleveren).
- het de PC Instellingen logischerwijze vrij staat aan de belastingdienst te melden af te zien
van de toepassing van de Kantine Regeling – voorafgaand aan de melding van de bijeenkomst
van persoonlijke aard aan de gemeente.
- Het voorgestelde besluit past binnen het beleid van 'horizontaal toezicht' (samenwerken
vanuit vertrouwen) en binnen de 'zorgplicht' van de gemeente.

Besluit:
- In de voorliggende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijk Verordening aan
punt 7 toe te voegen;
- Waarbij fiscale wet- en regelgeving dienen te worden gerespecteerd.
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Zodat na wijziging punt 7 luidt;
Een paracommerciële rechtspersoon mag alcoholhoudende drank verstrekken tijdens ten
hoogste 4 bijeenkomsten van persoonlijke aard, bijeenkomsten die gericht zijn op personen
welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon. Waarbij
fiscale wet- en regelgeving dienen te worden gerespecteerd.
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