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25 november 2013
Herstemming motie Vangnet voor mantelzorgers
Aangenomen

Aangenomen met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van CU, PvdA, CDA, NLP en VL
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131125 Motie Transitiearrangement Jeugdzorg Fryslan
De stemmen staken.
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 25 november, behandelend de
transitie arrangementen Jeugdzorg Fryslân:
overwegende dat:
het transitie arrangement jeugdzorg regio Fryslân, RTA, door zowel de gemeenten in
Friesland als de zorgaanbieders ondersteunt en ondertekend moet worden;
uit een voorlopige verkenning blijkt dat het kostenvolume van de jeugdzorg in 2013
plm. 10% tot 15% hoger ligt dan het bedrag van de meicirculaire;
pas in de meicirculaire 2014 het Rijk inzicht geeft in de budgets voor 2015;
de gemeente Leeuwarden met de zorgaanbiedersafspraken wil maken om in 2014 al
te beginnen met de transformatie van de zorg, om het aandeel van de 2de lijnszorg te
verlagen;
de gemeenten pas in 2015 formeel de zeggenschap heeft over de te bieden zorg;
het Rijk de gemeenten verplicht in 2015 de cliënten een continuïteit op passende zorg
te bieden;
het Rijk de gemeenten verplicht de zorgaanbieders in het jaar 2015 een budgetgarantie
te geven;
in het RTA staat dat de budgetgarantie voor 2015 80% zal zijn en in 2016 55%;
de gemeenten niet verplicht zijn voor 2016 een budgetgarantie te geven;
als de transformatie op de jeugdzorg niet op tijd begint er een kans bestaat dat de
ruimte voor preventie en nieuwe aanbieders steeds kleiner wordt en dat de budgettaire
kaders worden overschreden;
de gemeenteraad uitgaat van vertrouwen in de zorgaanbieders, maar toch een
sturingselement wil inbouwen binnen het RTA voor de onderhandelingen met de
zorgaanbieders;
verzoekt het college:
in het RTA de budgetgarantie van 80% voor het jaar 2015 te verlenen, maar de
budgetgarantie van 55% voor 2016 pas te verlenen indien de zorgaanbieders
voldoende hebben meegewerkt aan de transitie op de jeugd in 2014, om hun aandeel
in de zorg en de kosten zo ver als mogelijk is te verlagen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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Begrotingsraad 4 november
131104 Motie Vangnet voor mantelzorgers – CU, CDA
De stemmen staken.
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 04 november 2013, bij de
behandeling van de begroting 2014;
Overwegende dat,
•
de overheid ruimte biedt aan actief burgerschap, waaronder die van mantelzorgers
•
de overheid dicht bij burgers wil staan
•
de overheid één van de actoren is met een eigen taak en dienstbare en aanvullende rol
op het maatschappelijk middenveld
•
de overheid een veerkrachtig vangnet wil bieden daar waar het mis (dreigt) te gaan
Overwegende dat,
•
De druk op mantelzorgers steeds meer toeneemt
•
Overbelasting en uitputting een groot risico is om de zorg vol te kunnen houden
•
Er (behalve voor vrijwillige terminale thuiszorg) op dit moment nauwelijks/geen
opties zijn
waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken ten tijde van ziekte, oververmoeidheid of
vakantie
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,

Met een plan te komen waarin een vangnet wordt geboden aan mantelzorgers waar zij
(kortdurend) op terug kunnen vallen als alternatieven binnen het eigen netwerk niet meer
voorhanden zijn.

En gaat over tot de orde van de dag
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131104 Motie Armoede – PvdA, NLP, CDA, PALGroenLinks, FNP,
Gr. Brakenhoff, CU
Aangenomen
Aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: VVD
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 28 oktober en 4 november 2013, behandelende
het begrotingsdebat 2014,
constaterende dat:
- door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen en mensen
langjarig op een minimum inkomen zitten. Een deel van deze groep zal bij een
aantrekkende economie mogelijk weer uit armoede komen, maar de groep langjarige
minima in deze stad blijvend hoog zal blijven (bijv. toename groep werkende armen en
chronisch zieken, gehandicapten, arbeid belemmerden en ouderen).
- in het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid.
- Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel
mogelijk beleidsruimte toekennen.
- Van mening zijnde dat:
- de gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel
mogelijk moet ondersteunen. Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te
voorkomen. Kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de
gevolgen van armoede;
- het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de
incidentele middelen voor 2013 €245.000, die aan het gemeentefonds worden toegevoegd
ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede te gebruiken;
- deze middelen niet in de algemene reserve moeten terugvloeien;
draagt het college op:
- genoemde incidentele middelen voor armoedebeleid 2013 over te hevelen naar het
begrotingsjaar 2014 en in te zetten voor de armoedebestrijding gericht op kinderen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Dress for Success – PvdA, FNP, VVD, CDA,
PALGroenLinks, Gr. Brakenhoff
Aangenomen
Aangenomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: NLP, D66, CU
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 4 november 2013, behandelende het
begrotingsdebat 2014,
overwegende dat:
- het vinden en hebben van werk een effectief middel is, om armoede te bestrijden en sociale
uitsluiting tegen te gaan;
- Dress for Success mensen met een minimum inkomen versterkt en ondersteund in hun
sollicitatie traject, ook bij stages en vrijwilligersfuncties;
- Dress for Success mensen op persoonlijke afspraak gratis representatief kleedt voor een
sollicitatiegesprek, waardoor mensen zich zelfverzekerder presenteren en bij het sluiten
van een arbeids/vrijwilligersovereenkomst een tweede set kleding verstrekt;
- Dress for Success in financiële moeilijkheden verkeerd vanwege de gewijzigde huursituatie
en eenmalig een gemeentelijke subsidie/garantstelling nodig is om de nieuwe situatie
(huur- en inrichtingskosten) het hoofd te bieden;
- daarmee het bestuur van de stichting in staat wordt gesteld in het komende jaar meer
structurele inkomsten te verwerven (ook bij de omliggende gemeenten) zodat deze stichting
haar werk kan blijven uitvoeren;
verzoekt het college:
- Dress for Succes financieel te ondersteunen om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren
voor een bedrag van max. €10.000,- en deze gelden te dekken uit het Impuls Sociale
Investeringen (ISI) om het voortbestaan van Dress for Success Leeuwarden te garanderen.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Fiets voor meer kansen – PvdA, CU, PALGroenLinks,
FNP, Gr. Brakenhoff
Aangenomen
Aangenomen met 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Tegen: NLP, CDA, mw. Tjeerdema van D66
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 28 oktober en 4 november 2013, behandelende
het begrotingsdebat 2014,
overwegende dat:
Leeuwarden een fietsstad is en de fiets door alle klassen gebruikt wordt;
De fiets een goedkoop vervoermiddel is waar men overal mee kan komen en het milieu niet
belast;
Mensen met een laag inkomen zich vaak minder gezond voelen en hebben vaker dan
gemiddeld een chronische aandoeningen, zoals depressie, obesitas, diabetes of hart- en
vaatziektes;
Bij deze aandoeningen mensen er baat bij hebben als zij meer zouden bewegen;
Fietsen een behoedzame manier is om meer in beweging te komen;
Uit de cijfers van het CBS dat 16% van de Nederlanders geen fiets heeft;
Het verstrekken van opgeknapte fietsen aan de minima een belangrijke rol speelt voor hun
participatie in de samenleving;
Het uitgangspunt is dat de fiets een effectief middel is om sociale uitsluiting tegen te gaan;
Hiervoor zgn. “weesfietsen “ te benutten;
Omrin een rol kan spelen onder het motto van ”sociaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen”
verzoekt het college:
Samen met Omrin de mogelijkheden na te gaan om de kinderen die in armoede opgroeien
een opgeknapte fiets te laten verstrekken.
Samen met Sociale wijkteams en de Stichting Leergeld hier een leerwerkproject van te
maken.
Een voorstel uit te werken en aan de raad toe te doen komen waarin inzicht in de kosten
concreet worden voor 1 april 2014.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Resto Van Harte – PvdA, PALGroenLinks, CU
Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen: NLP, VVD, D66
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 28 oktober en 4 november 2013, behandelende
het begrotingsdebat 2014,
overwegende dat:
in het collegeakkoord is ingezet 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/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 sociaaleconomisch opzicht een marginaal bestaan leidt;
Bij Resto Van Harte ruimte is voor VMBO- en MBO-leerlingen om aan de slag gaan in het
kader van hun maatschappelijke en horecastages;
het project succesvol is en de laatste jaren veel bewoners uit een sociaal isolement heeft
gehaald en gereactiveerd richting werk of andere bezigheden. Het maatschappelijk
welbevinden van deze mensen is daardoor verbeterd;
Resto Van Harte tot voor kort in staat was om substantiële bedragen via sponsoring te
verwerven;
door de economische crisis grote sponsoren hun steun hebben afgebouwd;
zonder voldoende financiering het project niet kan voortbestaan en Resto Van Harte
genoodzaakt zal zijn de activiteiten te staken;
er voor 1 februari 2014 een bedrag van € 5.000 nodig is om activiteiten een jaar voort te
kunnen zetten;
het wenselijk is dit bedrag beschikbaar te stellen, met de kanttekening dat Resto Van Harte
actief moet blijven zoeken naar aanvullende sponsorgelden.
er daarom sprake is van een garantstelling.
verzoekt het college:
De benodigde garantstelling, maximaal € 5.000, te reserveren en te dekken uit het Impuls
Sociale Investeringen (ISI) om het voortbestaan van het Resto Van Harte-project te
garanderen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Harmonisatie heet-water-methode – PALGroenLinks,
VL, Gr. Brakenhoff
Aangehouden
“De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 4 november 2013 behandelende de begroting 2014
overwegende dat:
Leeuwarden sinds vele jaren gif vrij onkruid bestrijding hanteert,
Sinds twee jaren hiervoor de heet water methode wordt gebruikt,
Boarnsterhim de DOB6-methode (selectieve toepassing van gif) wordt gebruikt,
Dit beleid in principe nog 2 jaar geldig is na 1 januari 2014, tenzij dit gewijzigd wordt,
Het wenselijk is dat de dorpen van voormalig Boarnsterhim-Noord met ingang van 1 jan 2014
of zo snel mogelijk daarna dezelfde kwaliteit krijgen wat betreft methode
onkruidbestrijding als de hele gemeente Leeuwarden,
verzoekt het college:
ook in de dorpen van voormalig Boarnsterhim-Noord voor onkruidbestrijding met ingang van
1 januari 2014 of zo spoedig mogelijk daarna de heet water methode toe te passen en de
raad hierover te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Herplantplan – PALGroenLinks, VVD
Overgenomen door college
“De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 4 november 2013 behandelende de begroting 2014;
overwegende dat:
De storm van afgelopen maandag 28 oktober in de gemeente Leeuwarden aan honderden
bomen schade heeft aangericht,
Het hier ook monumentale en karakteristieke bomen betreft op beeldbepalende
landschappelijke en historische locaties,
Bomen van belangrijke waarde zijn voor de leefomgeving,
Het bomenbeleid een belangrijk onderdeel is van het Leeuwarder groenbeleid.
Verschillende creatieve ideeën ontstaan nav de stormschade,
verzoekt het college:
Een inventarisatie van de gevolgen van de stormschade voor de Leeuwarder bomen te
maken, alsmede een overzicht van de creatieve ideeën en op basis hiervan een herplantplan
te maken en voor te leggen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Noodhulp Vluchtelingen 2014 – PALGroenLinks, PvdA, CU,
CDA, D66, VL, Gr. Brakenhoff
Aangenomen
Aangenomen 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen: NLP, VVD
“De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 4 november 2013 behandelende de begroting 2014;
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 2014 en hiervoor een bedrag te
reserveren van maximaal € 30.000 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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131104 Motie Graffitiproject 2014 – PALGroenLinks, PvdA, CDA,
FNP
Aangenomen
Aangenomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: NLP, D66, CU
“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 4 november 2013, behandelende de begroting
2014,
overwegende dat:
in het stimuleren en controleren van graffitikunst Leeuwarden landelijk en internationaal
vooroploopt,
er na 2013 geen subsidie meer beschikbaar is voor het stimuleren van graffitikunst,
dit een overtuigende presentatie van Leeuwarden als graffitistad in de weg staat,
besluit:
voor 2014 een bedrag van 20.000 euro ter beschikking te stellen voor het stimuleren en
controleren ( ook van de Schrans) van graffitikunst,
dit te dekken uit het Impulsfonds Sociale Investering,
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Kinderraad – CDA, PvdA, PALGroenLinks, VVD, Gr.
Brakenhoff
Aangenomen
Aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: NLP
“De gemeenteraad in vergadering bijeen op 4 november 2013, behandelend de begroting van 2014
overwegende dat:
de kinderraad in 2014 10 jaar bestaat;
de initiatiefnemers dit feest graag met alle scholen van de stad willen vieren;
hiervoor een plan is bedacht waarbij er een bekende groep of zanger zal worden
uitgenodigd;
voor dit concert zal een grote zaal moeten worden afgehuurd, omdat alle kinderen niet in
de raadszaal passen;
er plannen zijn voor het uitzenden van een kinderraadjournaal;
deze plannen niet binnen het budget van de kinderraad passen;
de verwachting er ligt dat we met deze kinderraad veel publiciteit voor de gemeente
Leeuwarden kunnen genereren.
verzoekt het college:
7500 euro beschikbaar te stellen voor het jubileumfeest van de kinderraad;
Dit bedrag te dekken uit het ISI.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Voedselbank – CDA, PvdA, PALGroenLinks, Gr.
Brakenhoff, CU
Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen: NLP, VVD, D66
“De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 4 november 2013, behandelend de
begroting 2014
overwegende dat:
de voedselbank het afgelopen jaar bijna 400 gezinnen heeft geholpen met een
voedselpakket;
verwacht wordt dat het aantal klanten van de voedselbank door de herindeling en de
aanhoudende recessie het komende jaar zal gaan toenemen;
de voedselbank voor het komende jaar een tekort op hun begroting verwacht van 20.000
euro;
de voedselbank alleen draait op vrijwilligers en daardoor niet in op hun kosten kunnen
bezuinigen;
de voedselbank afhankelijk is van giften en eventuele subsidie van de gemeente;
vraagt het college:
de benodigde garantstelling, maximaal 20.000 euro, te reserveren om het voortbestaan van
de Voedselbank te garanderen;
dit bedrag te dekken uit het ISI.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Regenboogpad – VVD, Gr. Brakenhoff,
PALGroenLinks, CDA, FNP, CU
Aangenomen
Aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: NLP
“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 4 november 2013 behandelende de programma
begroting 2014,
overwegende dat:
Nationaal en internationaal in verschillende steden zebrapaden verschenen zijn in de
kleuren van de regenboog.
Deze staan voor de stad waar iedereen welkom is ongeacht geaardheid of overtuiging.
Zo’n 40 procent van de Nederlanders nog steeds aanstoot neemt aan homoseksualiteit.
Twee derde van de homo’s, lesbiennes, bi- en transseksuelen te maken krijgt met
vandalisme, schelden, bespugen of geweld vanwege hun geaardheid.
In Leeuwarden deze situatie helaas niet anders is.
Tien procent van alle meldingen bij discriminatiemeldpunt Tûmba over dit soort agressie
gaan.
Een regenboogpad een goed uithangbord is voor het feit dat Leeuwarden homovriendelijk
wil zijn.
Een regenboogpad niet wordt erkend als officieel zebrapad maar kan worden gezien als
kunstuiting.
draagt het college op:
1. Een permanente regenboogzebra te realiseren
2. De definitieve plek in onderling overleg met COC Friesland en Tûmba te bepalen
3. De kosten van deze zebra ten lastte te brengen van het ISI;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Geboorteloket – VVD
Verworpen
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 4 november 2013 behandelend de
begroting 2014,
Overwegende,
Dat de registratie van burgers in de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) bij uitstek een
kerntaak van de gemeentelijk overheid is,
Dat deze taak efficiënt, doelmatig maar ook zo klantvriendelijk mogelijk uitgevoerd moet
worden,
Dat een loket voor aangifte en geboorte in het Medisch Centrum Leeuwarden een
kleinschalige en klantvriendelijke gemeentelijk voorziening is,
Het loket in het verleden grote waardering had bij de gebruikers.
draagt het college op:
In 2014 zo spoedig mogelijk de (her)opening van het Geboorteloket in het MCL te realiseren.
De structurele kosten daarvan ten laste te brengen van het programma Dienstverlening in de
begroting.
en gaat over tot de orde van de dag.”

19

Moties 2013

131104 Motie Fairtrade – CU, PALGroenLinks
Aangenomen
Aangenomen met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Tegen: NLP,VVD, D66, FNP, gr. Brakenhoff
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 4 november 2013, behandelende de
programmabegroting 2014,
Overwegende dat:
Het zijn van Fair Trade gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat de gemeente
bijzonder veel aandacht besteedt aan eerlijke en duurzame handel;
Dit goed past bij de Leeuwarder duurzaamheids ambities;
De provincie Fryslân van plan is 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 ver weg - te bevorderen.
constaterende dat;
Deze motie – aangenomen tijdens de vergadering 05 november 2012- niet is uitgevoerd door
het college vanwege de hoge kostenraming,
Deze kosten – na een inschatting van uitvoerder Tûmba en in vergelijking met andere Friese
gemeenten - maximaal € 25.000 in de opstartfase zijn.
Verzoekt het college nogmaals:
- Aan te sluiten bij de ambitie van de provincie Fryslân om in 2015 eerste Fair Tradeprovincie van Nederland te zijn;
Te onderzoeken hoe de criteria van Fair Trade-gemeente (zie bijlage) van toepassing kunnen
zijn voor Leeuwarden. Voor 1 mei 2014 een stappenplan in samenwerking met de provincie
aan de raad ter besluitvorming voor te leggen hoe hieraan te voldoen. Hiervoor
€ 25.000 te reserveren en te dekken uit het Impuls Sociale Investeringen (ISI).
Het maatschappelijk middenveld (vrijwilligers en organisaties) hierbij zoveel mogelijk te
betrekken en te faciliteren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Stichting Present – CU, PvdA
Aangenomen
Aangenomen met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Tegen: NLP, VVD, D66, FNP
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 4 november 2013, behandelende de
programmabegroting 2014,
overwegende dat:
Stichting Present ook het afgelopen jaar weer een ruime bijdrage heeft geleverd aan de
doelstelling samen een maatschappij te zijn.
Stichting Present het afgelopen jaar wederom heeft bewezen een stabiele organisatie te
zijn die haar doelstellingen is nagekomen.
Stichting Present in 2013 tot nu toe 90 projecten gerealiseerd en er naar verwachting 155
projecten gerealiseerd worden.
Tot 1 oktober 2013 zich 466 vrijwilligers ingezet hebben voor mens en maatschappij via
Stichting Present.
Stichting Present haar doelstelling om breed in de maatschappij te opereren in 2013 nog
heeft uitgewerkt, door de inzet van vrijwilligers te ontvangen van zowel kerkelijke als nietkerkelijke groepen.
Stichting Present zich in 2014 wil blijven inzetten voor een verdere toename en uitbreiding
van haar activiteiten binnen de thema’s zorg, welzijn, hulpverlening, wijken en integratie
met als doel de sociale cohesie in buurten en wijken van de gemeente Leeuwarden te
bevorderen.
Het college van B&W in haar collegeprogramma als doelstelling heeft staan
vrijwilligers(werk) te willen bevorderen en te stimuleren.
Stichting Present met het UWV contacten heeft om langdurig werklozen werkervaring op te
laten doen.
De woningbouwcoöperaties (WoonFriesland en Elkien) financieel ook al bijdragen en hun
verantwoordelijkheid daarin nemen.
verzoekt het college:
Stichting Present in 2014 een garantstelling te verlenen van maximaal € 15.000,00 en dit te
dekken uit de Impuls Sociale Investeringen.
Een eventueel exploitatietekort alleen te dekken bij een aantoonbaar tekort op het niet
meer adequaat kunnen uitvoeren en begeleiden van de werkzaamheden van Stichting
Present.
Maatschappelijke organisaties te stimuleren tot blijvende samenwerking met Stichting
Present.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Social Return – VL
Ingetrokken
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 4 november 2013;
overwegende dat:
De gemeente Leeuwarden meer zou kunnen doen aan participatie door middel van social
return
Bedrijven en instellingen meer mensen met een arbeidshandicap in dienst zouden kunnen
nemen.
besluit:
7 procent social return als eis op te nemen bij aanbestedingen en opdrachten
Binnen de eigen gemeentelijke organisatie een personeelsbeleid te voeren waarbij er door
alle diensten en afdelingen gestreefd wordt om 7 procent arbeidsgehandicapten in dienst
te hebben en een voldoende mate aan stage mogelijkheden aan te bieden.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Schoolzwemmen – VL
Ingetrokken
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 4 november 2013;
overwegende dat;
Er gezien de grootte van de doelgroep relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de
zwemregeling in het kader van het minimabeleid.
Leeuwarden er na de herindeling nogal wat waterrijk gebied bij krijgt.
Schoolzwemmen net als gymnastiek de lichaamsbeweging van kinderen bevordert
Er nu landelijk gezien te veel kinderen verdrinken
Schoolzwemmen een positief effect heeft op de exploitatielasten van zwembaden
Leeuwarden extra Rijksmiddelen ontvangt in het kader van het armoedebeleid.
verzoekt het college:
aanvullend op de huidige zwemregeling schoolzwemmen in te voeren in het kader van de
Brede school;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Acquisitie – VL
Ingetrokken
“De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 4 November 2013
overwegende dat:
Er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om strategisch belangrijke bedrijven/ en
of nieuwe bedrijven aan te trekken op basis van het kwantitatieve aantal arbeidsplaatsen,
de mate van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en de meerwaarde voor het imago
en de aantrekkingskracht van Leeuwarden.
besluit
20.000 euro extra uit te trekken voor acquisitie en dat te dekken uit de algemene middelen.
en gaat over tot de orde dag.”
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131104 Motie Veiligheid – Gr. Brakenhoff, VVD
Ingetrokken
-

“De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 4 november 2013,
behandelende de Begroting 2014,
overwegende dat:
De gemeente al jaren zelf incidenteel geld uittrekt voor veiligheid;
Dat zeker de laatste jaren het continue bij elkaar schrapen is geweest van middelen om de
ingezette succesvolle activiteiten voort te kunnen zetten;
Dat voor 2014 belangrijke zaken als straatcoaches en fan coaches wel voortgezet worden,
maar vele preventieve activiteiten als ook overlast in de wijken door onvoldoende middelen
niet (of in mindere mate wordt voortgezet);
Het algemeen bekend is dat als veiligheidsactiviteiten niet gecontinueerd worden, de
aanpak veelal wegzakt en bij een nieuwe start van activiteiten veelal weer van vooraf aan
begonnen kan worden;
Het wenselijk is dat voor 2014 de activiteiten in ieder geval conform de huidige werkwijze
voortgezet kan worden;
Dit ook zodat de nieuwe raad/het nieuwe college een nieuwe integrale afweging kan maken
zonder te vrezen dat opgedane kennis en reeds ingezette trajecten niet vervolgd kunnen
worden door onvoldoende budget;
verzoekt het college:
Voor het jaar 2014 een bedrag van € 125.000 aan de Algemene Reserve te onttrekken voor
het voortzetten van de preventieve veiligheid activiteiten en de overlast aanpak in de
wijken;
Tijdens de collegeonderhandelingen structureel geld te vinden voor veiligheid;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131104 Motie Zakgeldproject – CDA, PvdA
Aangenomen
Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Tegen: NLP, D66
“De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 4 november 2013, behandelend de
begroting van 2014,
overwegende dat:
er jaarlijks minimaal 40 jongeren gebruik maken van het zakgeldproject die weinig tot geen
ervaring hebben met werk;
deze jongeren door het project beter voorbereid zijn op het solliciteren en zich presenteren
in de toekomst, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot;
jongeren ouder dan 16 jaar een sollicitatietraining krijgen, contact hebben met het
werkplein en tot doel hebben binnen 9 maanden zelf een “regulier” baantje te vinden;
door het zakgeldproject jongeren op een positieve manier participeren in de samenleving en
zo eventuele overlast van deze jongeren voorkomen wordt;
het zakgeldproject begeleid wordt door iemand die de doelgroep erg goed kent en als
positief rolmodel fungeert;
het zakgeldproject bij uitstek een preventieve werking heeft op jongeren;
de wethouder in de commissie begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat het
zakgeldproject voor 2014 gefinancierd zou blijven en vanaf 2015 structureel meegenomen
gaat worden in de transitie op de jeugd;
bij navraag blijkt dat het college het voornemen heeft het zakgeldproject te financieren uit
de reguliere middelen voor het jongerenwerk van 2014;
de raad in 2013 een motie heeft aangenomen om het zakgeldproject na de
collegeonderhandelingen structureel te willen dekken;
de dekking van het zakgeldproject voor 2014 betekent dat het reguliere jongerenwerk
indirect met 50.000 euro gekort gaat worden;
dit in niet de intentie van de motie is geweest;
verzoekt het college:
het zakgeld project in 2014 nog een keer incidenteel te financieren door 50.000 euro
beschikbaar te stellen voor het zakgeldproject;
het benodigde bedrag te dekken uit het ISI;
het zakgeldproject in 2015 een plek te geven binnen de transitie van de jeugd.
en gaat over tot de orde van de dag.”

26

Moties 2013

30 oktober 2013

131030 MOTIE inzake ‘Parkeren Feestdagen’ - VVD
Ingetrokken
“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 30 oktober 2013, behandelend het voorstel
‘parkeren financieel’
overwegende dat:
- Dat onze middenstanders last hebben van de economische dip;
- Dat de detailhandel een belangrijk deel van haar omzet moet genereren tijdens de feestdagen;
- Dat gratis parkeren in de binnensteden van Staphorst & Veendam heeft geleid tot een
omzetstijging van 20% en additionele werkgelegenheid;
- Dat ook experimenten met gratis parkeren elders (Zoetermeer, Grou, Dokkum) vergelijkbare
resultaten laten zien. In November kunnen bezoekers in Groningen op koopavonden het eerste uur
gratis gebruik maken van de parkeerkelders;
- Serious Request dit jaar in Leeuwarden wordt georganiseerd;
- De opbrengst van Serious Request ten gunste komt aan het bestrijden van kindersterfte door
diarree;
verzoekt het college:
- De parkeerkelders in de binnenstad van Leeuwarden tijdens de weekeinden voorafgaand aan
Sinterklaas & de kerstdagen gratis open stellen voor het publiek;
- De kosten daarvan te dekken uit de boven de begroting ontvangen parkeer opbrengsten van 2012
respectievelijk 2013;
- Het gratis parkeren bijvoorbeeld te effecturen door deelnemende ondernemers te voorzien van
gratis uitrijkaarten;
- Het parkerend publiek de mogelijkheid te bieden een vrijwillige bijdragen daarvoor te leveren en
deze opbrengsten ter beschikking te stellen aan Serious Request 2013;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131030 Motie Parkeren – NLP
Verworpen
Deze motie is verworpen met 9 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van NLP en VVD.
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2013, behandelende de
brief/notitie Parkeren Financieel;
overwegende dat:
•
het van groot belang is voor de economie en de werkgelegenheid dat er zoveel mogelijk
bezoekers naar onze mooie binnenstad komen;
•
het parkeerbeleid faciliterend moet zijn aan de economie;
•
er voorbeelden zijn van steden waar lagere parkeertarieven of gratis parkeren leiden tot
groei van het aantal bezoekers;
besluit het college te verzoeken:
1.
op zeer korte termijn, in samenwerking met de centrumwinkeliers, een experiment te
starten waarbij het parkeren op dalmomenten goedkoper of gratis wordt, en de gevolgen voor de
bezoekersaantallen en bestedingen te monitoren;
2.
het onder punt 1 genoemde voorstel te dekken uit het geraamde overschot op parkeren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131030 Motie Slapen prostitutie – CU, PvdA, PGL, FNP, VL
Aangenomen
Deze motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen stemden de fracties van CDA, VVD, Gr. Brakenhoff.
“De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 oktober 2013, behandelende de Aanpassing
Algemene Plaatselijke Verordening in verband met Prostitutie.
Overwegende dat:
Door het verbod op het slapen op de werkplek komt een deel van de prostituees op straat te
staan.
Deze vrouwen zich in een kwetsbare positie bevinden.
De behoefte aan zowel tijdelijke als permanente opvang voor vrouwen zal toenemen door de
maatregel.
Ook de behoefte aan veilige voorziening zal toenemen zodat de dames contact kunnen leggen met
diverse hulpbiedende instanties.
Dit grote druk legt op hulpverlenende instanties en woonvoorzieningen.

Draagt het college op:

-onderzoek te doen naar een voorziening voor prostituees die niet op de werkplek mogen slapen.
-onderzoek te doen naar verbeterde dagopvang.
-Na 01 januari 2014 de Raad zo snel mogelijk een plan van aanpak en de financiering daarvan voor
te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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131030 Amendement schenktijden para commerciële rechtspersonen – CDA, NLP, VVD, PvdA,
D66
Peiling positief.
Peiling: alleen CU, FNP en Gr. Brakenhoff tegen.
“De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2013,
behandelende het raadsbesluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden,
Overwegende dat:
1. het college voorstelt de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen, om nadere regels te
stellen aan de schenktijden voor diverse categorieën paracommerciële rechtspersonen.
2. voorgesteld wordt de schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen die sportieve
activiteiten
organiseren, te beperken tot maandag tot en met zondag van 16:00 uur tot 23:00 uur.
3. diverse sportclubs te kennen hebben gegeven dat de huidige praktijk (genormeerd in de Nota
Bijzondere Wetten) niet tot sociale of handhavingsproblemen leidt.
4. het college de handhaafbaarheid van de huidige bepalingen aandraagt als argument om de
schenktijden te harmoniseren.
Constaterende dat:
1. de gemeenteraad in 2012 een amendement heeft aangenomen om de vergunningvoorwaarden van
de schenktijden bij paracommerciële inrichtingen ongewijzigd te blijven hanteren.
2. handhaving mogelijk is omdat de nota bijzondere wetten van sportclubs vraagt om in een
bestuursreglement de relevante tijdstippen voor de horeca-lokaliteit vast te leggen.
Besluit:
het voorgestelde artikel 2:34d Regulering paracommerciële rechtspersonen als volgt te wijzigen:
1. Een paracommerciële rechtspersoon dat zich (voornamelijk) richt op het organiseren van
activiteiten van sportieve aard kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:
- maandag tot en met zondag, vanaf een uur voor de activiteiten en uiterlijk twee uren na
de activiteiten/bijeenkomsten/wedstrijden/trainingen.
6. Een paracommerciële rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens
bijeenkomsten van persoonlijke aard, bijeenkomsten die gericht zijn op personen
welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn en tijdens jeugdactiviteiten, jeugdwedstrijden en jeugdbijeenkomsten,
waaraan jeugd tot en met 14 jaar deelneemt.
Amendement paracommerciele horeca

131030 Amendement paracommerciele horeca – D66, PvdA, CDA, Gr. Brakenhoff, VL, NLP, PGL

Peiling positief
Peiling: alleen
“DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
behandelend het voorstel van burgemeester en wethouders van 24-09-13 (kenmerk 386995 dp);
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet
BESLUIT:
Artikel 2:34d Regulering paracommerciële rechtspersonen lid 6, te weten:
Een paracommerciële rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten
van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks
bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.
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TE VERVANGEN DOOR:
6a. Paracommerciële rechtspersonen mogen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens ten hoogste
4 bijeenkomsten per jaar van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die
niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.
6b. De paracommerciële rechtspersoon verantwoordt zich jaarlijks over het aantal en aard van de
bijeenkomsten als bedoeld in het eerste lid middels vermelding in het jaarverslag.
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30 september 2013

Motie Kwartiermaker zendmachtiging - NLP, VVD, Gr. Brakenhoff, VL
Aangenomen

Stemming motie: Deze motie wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor
stemden 7 leden van de fractie van de PvdA, de NLP, de VVD, VL en Gr. Brakenhoff

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 30 september, behandelende het advies t.b.v.
commissariaat van de media;
Besluit:
1.
Het CvdM om uitstel te verzoeken tot 1 december 2013,
2.
Een onafhankelijke kwartiermaker aan te stellen die tot opdracht krijgt partijen bij elkaar
te krijgen om te komen tot een gemeenschappelijke aanvraag;
en daarbij nadrukkelijk de vrijwilligers te betrekken;
En gaat over tot de orde van de dag”.

.
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2 september 2013

Motie Koopzondagen VVD, D66

Verworpen
Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor: VVD en D66.
De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 2 September 2013, behandelend het agendapunt
koopzondagen
Overwegende dat:
- Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerfracties van D66 & Groenlinks ‘verruiming bevoegdheid
gemeenten koopzondagen’ inmiddels in zowel de Tweede- als de Eerste kamer is aangenomen;
- de minister middels de kamerbrief aangeeft dat de wetswijziging op 1 juli aanstaande van kracht
geworden is;
- een tweetal initiatiefvoorstellen ten aanzien van de koopzondagen, alsmede de reactie van het
College daarop in de commissie B&M van 17 juni j.l. zijn behandeld;
- De reactie van college m.b.t. de openingstijden voor supermarkten in lijn staat met het voorstel
van VVD en D66, namelijk dat supermarkten en andere winkels die in hoofdzaak levensmiddelen
verkopen, zoals bakkers en traiteurs op zondag open kunnen.
- Dat voor overige winkeliers het voorstel nog steeds een beperking inhoudt – de gemeente bepaalt
of die winkeliers op zondag – wel of niet - open mogen.
Verzoekt het College om:
De winkeltijden verordening zodanig te wijzigingen dat winkeliers zelf mogen bepalen of zij ’s
zondags al dan niet open willen zijn.
En gaat over tot de orde van de dag,
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24 juni 2013

130624 Amendement Skaaf mut blieve – PvdA, CDA, PGL, CU en VVD

Aangenomen
Aangenomen met algemene stemmen.
De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 24 juni 2013,
behandelende het burgerinitiatief “Skaaf mut blieve”;
overwegende dat:
Het burgerinitiatief vraagt om de herontwikkeling van zalen Schaaf voor minimaal 5 jaar op
te schorten,
Het college voornemens is om een ontwikkelingsvisie voor dit gedeelte van de binnenstad,
het Speelmanskwartier, op te stellen,
De ontwikkelingsvisie richting zal geven aan de toekomstige functie van het zalencomplex
Schaaf.
In het kader van de op te stellen visie het burgerinitiatief en de inbreng van bewoners en
belanghebbenden meegenomen worden,
Het opstellen van de ontwikkelingsvisie 1 jaar in beslag zal nemen.
Het operationeel maken van de visie volgens informatie van het college nog eens 2 jaar zal
vergen.
Gezien de planvorming het tijdelijk voortzetten van het leegstandsbeheer voor een
periode van drie jaar voldoende is.
besluit:
Het thans voorliggende raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1.
Het leegstandsbeheer van Zalen Schaaf voor de periode van drie jaar voort te zetten;
2.
Het college de opdracht te geven om in het kader van het opstellen van de
ontwikkelingsvisie voor dit gebied in overleg te gaan met de indieners van het initiatiefvoorstel en
met overige belanghebbenden, waaronder de werkgroep Speelmanskwartier;
3.
De ontwikkelingsvisie voor dit gebied voor 1 juli 2014 aan de raad voor te leggen;
4.
Bij alle in de ontwikkelingsvisie opgenomen varianten uit te gaan van een meerjarige
sluitende exploitatie;
5.
De raad bij de aanbieding van de ontwikkelingsvisie uitdrukkelijk te informeren over de
resultaten van het overleg met de indieners van het burgerinitiatief.

34

Moties 2013

130624 Subamendement Skaaf mut blieve – NLP
Ingetrokken
De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 24 juni 2013,
behandelende het burgerinitiatief “ Skaaf mut blieve “
overwegende dat:
Het burgerinitiatief vraagt om de herontwikkeling van zalen Schaaf voor minimaal 5 jaar op
te schorten,
Het college voornemens is om een ontwikkelingsvisie voor dit gedeelte van de binnenstad,
het Speelmanskwartier, op te stellen,
De ontwikkelingsvisie richting zal geven aan de toekomstige functie van het zalencomplex
Schaaf.
In het kader van de op te stellen visie het burgerinitiatief en de inbreng van bewoners en
belanghebbenden meegenomen worden,
Het opstellen van de ontwikkelingsvisie 1 jaar in beslag zal nemen.
Het operationeel maken van de visie volgens informatie van het college nog eens 2 jaar zal
vergen.
Gezien de planvorming het tijdelijk voortzetten van het leegstandsbeheer voor een
periode van drie jaar voldoende is.
besluit:
Het thans voorliggende raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1.
Het leegstandsbeheer van Zalen Schaaf voor de periode van drie jaar voort te zetten
(Toevoegen) en/of zoveel langer, mocht blijken dat echte start van de werkzaamheden in het
plangebied, na visie tot feitelijke start van deze ontwikkeling zou duren;
2.
Het college de opdracht te geven om in het kader van het opstellen van de
ontwikkelingsvisie voor dit gebied in overleg te gaan met de indieners van het initiatiefvoorstel en
met overige belanghebbenden, waaronder de werkgroep Speelmanskwartier;
3.
De ontwikkelingsvisie voor dit gebied voor 1 juli 2014 aan de raad voor te leggen;
4.
Bij alle in de ontwikkelingsvisie opgenomen varianten uit te gaan van een meerjarige
sluitende exploitatie;
5.
De raad bij de aanbieding van de ontwikkelingsvisie uitdrukkelijk te informeren over de
resultaten van het overleg met de indieners van het burgerinitiatief.
6.
(Toevoegen) verzoekt het college te onderzoeken, ofdat het leegstandsbeheer, nu door
Carex uitgevoerd, overgedragen kan worden aan de nieuwe “Stichting SKAAF”, dit met dezelfde
rechten en plichten.
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130624 Motie Poppodium Harmoniekwartier – VVD, PvdA, CDA, Gr. Brakenhoff, PGL
Aangenomen
Stemming: Deze motie wordt aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Tegen stemden de fracties van CU en FNP.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende Poppodium
Harmoniekwartier;
overwegende:
•
Dat het Poppodium Harmoniekwartier een bindende en inspirerende plek kan zijn waar
organisaties en individuen elkaar ontmoeten, uitdagen en groeien;
•
Dat door een complete leer- en ontwikkellijn popmuziek te faciliteren, Leeuwarden een
uniek concept heeft ontwikkeld;
•
Dat Leeuwarden de kans heeft om dit poppodium het brandpunt van Friesland/Noord
Nederland te maken op het gebied van pop- en jongerencultuur;
•
Dat een bruisend Poppodium een goede invulling kan zijn voor het gehele Harmoniekwartier
en Ruiterskwartier;
•
Dat het stedenbouwkundig ontwerp van het Poppodium aansprekend is en een impuls voor
het gebied betekent;
•
Dat de gemeente niet eigenaar van het Poppodium hoeft te zijn om de doelstellingen van
het Poppodium te kunnen behalen;
•
Dat op het moment dat een commerciële partij een marktconform bod doet om het
eigendom van het Poppodium over te nemen dit serieus in overweging zal worden genomen;
•
Dat om een succesvol Poppodium neer te zetten niet alleen de locatie (de Poptempel) maar
ook zeker de organisatie van cruciaal belang is, zowel qua programmering als qua exploitatie;
•
Dat de organisatievorm van het Poppodium nog onvoldoende is uitgewerkt;
•
Dat BV podiumkunsten een eerste aanzet is tot het komen van een organisatievorm waarbij
uitzicht is op een dekkende exploitatie. ;
•
Dat deze BV podiumkunsten een verandering voorstaat door het organisatorisch
samenvoegen van de Harmonie en het Poppodium.
•
Dat deze BV podiumkunsten nog niet inhoudelijk in de gemeenteraad is besproken.
•
Dat er verschillende keuzes en scenario’s denkbaar zijn bij de invulling van deze BV;
•
Bij deze uitwerking alles te doen en te laten om tot een dekkende exploitatie van het
Poppodium te komen;
•
Bij deze uitwerking de vrijheid van het Poppodium moet worden gewaarborgd;
verzoekt het college:
•
Actief met de beoogde exploitanten om tafel te gaan over de BV podiumkunsten en daarbij
verschillende vormen van samenwerking te onderzoeken en nader uit te werken;
•
De raad voor 1 maart 2014 deze uitkomsten en scenario’s voor te leggen waarbij in ieder
geval de pop programmering van het Poppodium en de programmering van de Harmonie
onafhankelijk blijven.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Mienskipssoarch – PvdA

Aangehouden
“De raad van de gemeente Leeuwarden, behandelende de voortzetting van Mienskipssoarch, bijeen
op 24 juni 2013;
overwegende dat:
De gemeente Leeuwarden per 1 januari 2014 gaat herindelen met een deel van de gemeente
Boarnsterhim.
De uitvoering en indicatie op het gebied van de WMO in de gemeente Boarnsterhim en de
zuidelijke dorpen van de gemeente Leeuwarden op basis van Mienskipssoarch wordt uitgevoerd.
Mienskipssoarch een relatief goedkope manier van werken is en waar een groot deel van de
bevolking zeer tevreden over is.
Mienskipssoarch uitgevoerd wordt door Stichting Miso.
Het college alleen voor 2014 de zorg die Miso levert wil garanderen.
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”.
“Handen ineen” ook op een mienskipssoarch- achtige manier van werken is gestoeld.
De bevindingen hierover eind 2014 bekend zijn.
overwegende dat:
De herindeling de nodige onrust zal veroorzaken in het sociale domein door het
harmoniseren van beleid.
De invoering van de 3 decentralisaties in 2015 nogmaals de nodige onrust en gewenning zal
veroorzaken.
De gemeente Leeuwarden naar de Miso 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 Gittay 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.
Er dan nog wel wat te kiezen moet zijn.
De gemeenteraad voldoende tijd wil krijgen om een besluit te nemen over hoe we zorg en
indicatie willen gaan inrichten.
De gemeenteraad de manieren van werken van “Handen ineen” en Mienskipssoarch wil
evalueren en vergelijken;
vraagt het college:
De ondersteuning die de Miso voor onze dorpen Wirdum, Swichum en Wijtgaard en de
dorpen die vanuit Boarnsterhim naar ons toekomen, tot 1 januari 2016 te garanderen.
Voor april 2015 een evaluatie aan de raad voor te leggen over “Handen ineen” en
Mienskipssoarch, zodat beide manieren van werken met elkaar vergeleken kunnen worden.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Mienskipssoarch – CDA, VVD, NLP, GR. Brakenhoff, D66, CU, FNP

Aangehouden
“De raad van de gemeente Leeuwarden, behandelende de voortzetting van Mienskipssoarch, bijeen
op 24 juni 2013;
overwegende dat:
De gemeente Leeuwarden per 1 januari 2014 gaat herindelen met een deel van de gemeente
Boarnsterhim.
De uitvoering en indicatie op het gebied van de WMO in de gemeente Boarnsterhim en de
zuidelijke dorpen van de gemeente Leeuwarden op basis van Mienskipssoarch wordt uitgevoerd.
Mienskipssoarch een relatief goedkope manier van werken is en waar een groot deel van de
bevolking zeer tevreden over is.
Mienskipssoarch uitgevoerd wordt door Stichting Miso.
Het college alleen voor 2014 de zorg die Miso levert wil garanderen.
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”.
“Handen ineen” ook op een mienskipssoarch- achtige manier van werken is gestoeld.
De bevindingen hierover eind 2014 bekend zijn.
overwegende dat:
De herindeling de nodige onrust zal veroorzaken in het sociale domein door het
harmoniseren van beleid.
De invoering van de 3 decentralisaties in 2015 nogmaals de nodige onrust en gewenning zal
veroorzaken.
De gemeente Leeuwarden naar de Miso 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 Gittay 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.
Er dan nog wel wat te kiezen moet zijn.
De gemeenteraad voldoende tijd wil krijgen om een besluit te nemen over hoe we zorg en
indicatie willen gaan inrichten.
De gemeenteraad de manieren van werken van “Handen ineen” en mienskipssoarch wil
evalueren en vergelijken.
vraagt het college:
De ondersteuning die de Miso voor onze dorpen Wirdum, Swichum en Wijtgaard en de
dorpen die vanuit Boarnsterhim naar ons toekomen, tot 1 januari 2016 te garanderen.
Voor april 2015 een evaluatie aan de raad voor te leggen over “Handen ineen” en
Mienskipssoarch, zodat beide manieren van werken met elkaar vergeleken kunnen worden.
en gaat over tot de orde van de dag.”

130624 Motie Ontwikkelprogramma Armoede – CDA, VVD, NLP, Gr. Brakenhoff, VL, CU
Aangenomen
Stemming: De motie wordt aangenomen met 34 stemmen voor en 1 stem tegen.
Tegen stemde de fractie van de FNP.
“De raad van de gemeente Leeuwarden, behandelende het ontwikkelprogramma armoede, bijeen
op 24 juni 2013;
overwegende dat:
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Het onderzoek van de rekenkamer heeft aangetoond dat veel van de regelingen in het
Leeuwarder armoedebeleid niet effectief zijn.
Binnen de armoederegelingen geen extra is ten aanzien van gezinnen met kinderen.
In het collegeprogramma staat dat er wordt gekozen voor een armoedebeleid waarbij
gezinnen met kinderen centraal staan.
De gemeenteraad een effectief armoedebeleid wenst.
Armoede de participatie van kinderen in de weg staat.
Er in 2013/2014 een nieuwe visie en een nieuw kader wordt vastgesteld op het gebied van
het armoedebeleid.
In het ontwikkelprogramma armoede staat dat de middelen van de declaratieregeling
vervangen worden door een regeling in natura.
Dat deze middelen beschikbaar gesteld worden aan het jeugdsportfonds, het
jeugdcultuurfonds en stichting leergeld.
Dat dit laatste dus een subsidiering is van bestaande (landelijke) fondsen.
De VVD, Pal/Groenlinks en het CDA een memo hebben geschreven over armoedebeleid in
relatie tot gezinnen met kinderen.
Een deel van de dekking bestaat uit de middelen van de declaratieregeling.
Het college heeft toegezegd deze memo mee te zullen nemen in het nieuwe armoedebeleid.
verzoekt het college:
De middelen voor de declaratieregeling nog niet beschikbaar te stellen aan het
jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en stichting leergeld, totdat de gemeenteraad in nieuw beleid
zich hierover heeft uitgesproken.
Voor 2014 te komen met een hernieuwde visie op het armoedebeleid, zodat in 2014 de
nieuwe kaders op dit gebied kunnen worden vastgesteld.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Hoofdfietsroutenetwerk en fietsstraten – PGL, CU, PvdA, NLP
Aangenomen
Stemming: Deze motie wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen stemden de fracties van CDA en VVD.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende het onderwerp
Actualisatie Fietsplan Richtingwijzer fiets;
overwegende dat:
een kwalitatief goed en fijnmazig hoofdfietsroutenetwerk het gebruik van de fiets
stimuleert;
het huidige hoofdfietsroutenetwerk niet overal voldoet aan de kwaliteitseisen die de
gemeente daaraan stelt;
het huidige hoofdfietsroutenetwerk op een aantal plekken minder fijnmazig is dan het
beleid voorschrijft en minder fijnmazig is dan de CROW-richtlijn (publicatie 230) adviseert;
Leeuwarden in de fietsbalans slecht scoort op de directheid van ons
hoofdfietsroutenetwerk;
het aanleggen van fietsstraten het hoofdfietsroutenetwerk kan verbeteren;
verzoekt het college:
een actieplan te maken om de kwaliteit en fijnmazigheid van het hoofdfietsroutenetwerk te
verbeteren;
als onderdeel hiervan een fietsstratenplan te maken;
hierbij ook te kijken naar koppelmogelijkheden bij onderhoud en nieuwe
infrastructuurprojecten;
dit actieplan voor de zomer van 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Voorrang fietsers Oostelijke Rondweg – CU, PGL
Verworpen
Stemming: Deze motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van PGL en CU.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende het onderwerp
Actualisatie Fietsplan Richtingwijzer fiets.
overwegende dat:
In het geactualiseerde fietsplan wordt ingezet op versterken van netwerk van fietsroutes;
De gemeente Leeuwarden het fietsen op korte afstanden wil stimuleren;
Volgens de hoofdregel fietsers op rotondes voorrang krijgen.
Enkele hoofdfietsroutes op de Oude Oostelijke rondweg en rotondes aansluiten;
Een van de inrichtingscriteria van hoofdfietsroutes is dat fietsers op kruisingen voorrang hebben;
Er sprake is van 8 rotondes op de Oude Oostelijke rondweg.
De bedrijven aan de Merodestraat aangeven bezwaren te hebben bij voorrang van fietsers op
rotondes aan de Pieter Stuyvesantweg (tot aan de Centrale);
Het vrachtverkeer zich voornamelijk op de 1e vier rotondes verplaatst.
Het niet logisch is daarmee alle rotondes van de Oude Oostelijke rondweg niet aan te passen naar
voorrang voor fietsers;
Voorrang voor fietsers op rotondes vanaf de Archipelweg daarmee wel te overwegen, aangezien het
veiligheidsaspect voor vrachtwagens daar grotendeels vervaagt;
verzoekt het college:
Voorrang van fietsers op rotondes in te voeren vanaf de Archipelweg (Noordvliet);
Hierover de raad voor 1 juni 2014 met een realistische planning te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Fietsstad 2014 – PGL, CU
Verworpen
Stemming: Deze motie wordt verworpen met 8 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van PGL, CU en FNP.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende het onderwerp
Actualisatie Fietsplan Richtingwijzer fiets;
overwegende dat:
De gemeente Leeuwarden volop investeert in het project ‘Leeuwarden vrij-baan’;
Dat hiermee geïnvesteerd wordt in betere doorstroming en daarmee bereikbaarheid van onze stad;
Ook fietsinfrastructuur in dit project zijn aandacht krijgt.
Leeuwarden met de actualisatie van het fietsbeleidsplan laat zien veel goede intenties te hebben
op gebied van investeringen in fietsbeleid.
De specifieke kandidaatstelling voor fietsstad 2014 gericht is op ‘ Fietsen zonder hindernissen’;
De gemeente Leeuwarden met de Fietsersbond in overleg is om te komen tot een aanpak van deze
hindernissen;
Gemeenten zich nog kunnen opgeven tot eind zomer 2013.
Kandidaatstelling en een eventuele titel , een positieve exposure geven aan fietsen in het algemeen
in onze stad.
verzoekt het college:
De gemeente Leeuwarden zich te kandideren voor de titel Fietsstad 2014.
De bijbehorende kosten te dekken uit project ‘Leeuwarden Vrij-baan’.
en gaat over tot de orde van de dag”.
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130624 Motie Citybike – NLP, PGL, CU, FNP, PvdA, D66
Aangenomen
Stemming: Deze motie wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen stemde de fractie van de VVD.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende het onderwerp
Actualisatie Fietsplan Richtingwijzer fiets;
overwegende dat:
over fietsenverhuur weinig in het fietsenbeleidsplan is opgenomen;
vele bezoekers, recreanten en toeristen, Leeuwarden aandoen per auto/boot en dan ook
behoefte hebben aan vervolgtransport;
we mensen moeten verleiden langer in Leeuwarden en regio te blijven;
we een uitgebreid fietsroutenetwerk rond Leeuawrden en in Friesland (“fietsaktief”
fietsroute van het jaar 29012 Sud-west Fryslân) hebben dat we veel meer onder de aandacht
moeten brengen;
de OV-fiets een goed klantvriendelijk systeem is maar ook Citybike Kopenhagen (Gobike per
2013) en Citybike New York hun waarde, al langjarig, hebben bewezen,
het de moeite waard lijkt om te onderzoeken onder de doelgroepen of er belangstelling
bestaat voor een dergelijke (citybikeachtige vorm van fietsverhuur;
besluit het college te verzoeken:
Onderzoek te doen, i.o.m. de lokale/regionale rijwielbranche of er een markt is voor een
citybikeachting systeem. En zo ja, naar de haalbaarheid en zo mogelijke implementatie van een
Citybikeachtig systeem voor Leeuwarden en regio;
In overleg met de F4 en Provincie te treden om na te gaan of er tot een provincie dekkend systeem
gekomen kan worden;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Motie Wachttijden verkeerslichten – PGL, CU

Verworpen
Stemming: Deze motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van PGl en CU.

“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende het onderwerp
Actualisatie Fietsplan Richtingwijzer fiets;
overwegende dat:
de fietsersbond onderzocht heeft hoelang fietsers bij verkeerslichten in Leeuwarden stil
moeten staan;
te lang rood de kans dat fietsers door rood rijden vergroot;
dit slecht in voor de verkeersveiligheid;
de CROW als criterium hanteert dat een gemiddelde wachttijd van 15 tot 20 seconden voor
fietsers bij een verkeerslicht matig te noemen is;
geen enkele van de onderzochte verkeerslichten aan dit criterium voldoet;
fietsers bij sommige verkeerslichten langer dan 2 minuten moeten wachten;
de verkeerslichten in Leeuwraden dus zeer fietsonvriendelijk zijn;
verzoekt het college:
te onderzoeken hoe de gemiddelde wachttijd voor fietsers bij verkeerslichten verkleind kan
worden;
de raad hierover voor 1 januari 2014 te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130624 Amendement Tesselschadestraat en Harlingertrekweg Aangenomen
Het amendement wordt aangenomen met algemene stemmen.

De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 24 juni 2013, behandelende Herinrichting openbare
ruimte kantorengebied Tesselschadestraat e.o.;
overwegende dat:
Er zowel vanuit verkeersveiligheid als vanuit ruimtelijke kwaliteit als vanuit
onderhoudswerkzaamheden er aanleiding is tot het herinrichten van de Tesselschadestraat en
omgeving;
De plannen zoals voorgelegd door het college onze instemming hebben;
We constateren dat het benodigde budget kleiner is dan de geformuleerde ambities;
Het college de raad verzoekt verschillende werken binnen het project te prioriteren;
Wij het aanleggen van goede fietsverbindingen van groot belang vinden;
Ongeveer 30 % van de gemeentelijke middelen van dit project worden gedekt uit een betere
fietsverbinding binnenstad-Vestdijkstraat;
Aantrekkelijke fietsstraten een goed instrument zijn om fietsverkeer te stimuleren en te
accommoderen;
Het onze voorkeur heeft om werk met werk te maken;
Het logisch is om als de Harlingertrekweg wordt heringericht deze in één keer als fietsstraat uit te
voeren;
We daarom een voorkeur hebben om de prioritering aan te passen van besluitpunt 3;
besluit:
1.
De rapportage "Toelichting voorlopig ontwerp herinrichting
Tesselschadestraat en omgeving" van mei 2013 en de bijlage
kruispuntvormen herinrichting Tesselschadestraat van april 2013 vast te stellen;
2.
De herinrichting van de Tesselschadestraat en omgeving overeenkomstig het voorlopig
ontwerp inclusief de voorgestelde besparingen, zijnde niet uitvoeren van (rood)asfalt maar
hergebruik vrijkomende materialen en niet uitvoeren van Harlingertrekweg westzijde (ten zuiden
van WTC-gebied), uit te voeren;
3.
Bij mee- of tegenvallers in het project de voorgestelde prioritering, zijnde 1)
Tesselschadestraat, 2) Harlingertrekweg, 3) (rood)asfalt Harlingertrekweg, 4) Zijstraten Revius en
Van der Nootstraat, 5) Harlingertrekweg westzijde, 6) (rood) asfalt zijstraten, te hanteren;
4.
Het budget voor de herinrichting van de Tesselschadestraat en omgeving vast te stellen op
€ 4.615 miljoen en te dekken volgens bijgevoegd dekkingsplan.
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29 mei 2013

130529 Motie IJshal – VVD

Aangenomen
Aangenomen met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering op 29 mei 2013, behandelend het
Voorbereidingskrediet IJshal Leeuwarden,
Overwegende dat:
•
Er een collegevoorstel ligt om nader onderzoek te verrichten naar een Leeuwarder ijshal van
400 meter en hier voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen;
•
In het informatiepakket voor het richtinggevend debat wordt voorgesorteerd op een
bijdrage uit het SIOF;
•
Deze SIOF bijdrage van 7 miljoen tot stand komt door de nog aanwezige structurele voeding
in het SIOF via de omgekeerde balanssaneringstechniek incidenteel te maken;
•
Dat de ijshal en haar doelstellingen mogen worden gerekend tot een strategisch project;
verzoekt het college:
1.
de voorziene gemeentelijke bijdrage voor het stichten van een ijshal, te dekken uit de nog
resterende incidentele middelen en aanvullende nog beschikbare structurele middelen in de SIOF
reserve;
2.
af te zien van de voorgestelde omgekeerde balanssanering op het SIOF, zoals voorgesteld in
het informatiepakket als onderdeel van het richtinggevend debat 2013;
en gaat over tot de orde van de dag.
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130529 Motie Kredietbank – Gr.Br

Aangehouden

Overwegende dat:
de kredietbank door de aanhoudende economische crisis meer aanvragen krijgt dan begroot is;
Het tekort in 2012 € 150.000 bedraagt en dat een tekort van in ieder geval € 100.000 te verwachten
is in 2013;
Bij het niet beschikbaar stellen van additionele middelen, de kredietbank minder mensen zal
kunnen helpen;
Tevens de inzet van de kredietbank in de sociale wijkteams onder druk komt te staan;
Het uit armoede helpen van mensen een belangrijk speerpunt is van de gemeente Leeuwarden;
Dat het oplossen van schuldenproblematiek hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren;
Eerder door de raad is geopperd om in ieder geval een bedrag van € 1 mln beschikbaar te willen
houden uit het Revolving Fund Monumenten voor het nog te komen voorstellen Stadsherstel Nieuwe
Stijl;
Het Revolving Fund Monumenten op dit moment nog een bedrag van € 1,95 mln bevat;
Verzoekt het College:
Een bedrag van € 250.000 extra beschikbaar te stellen voor de kredietbank en dit ten laste te
brengen van het Revolving Fund Monumenten voor het tekort van 2012 en 2013;
Bij de behandeling van de begroting 2014 met een overzicht en inschatting te komen over de
mogelijke overschrijding in aanvragen voor 2014 en hiermee gemoeide kosten.
Groep Brakenhoff

Jeffrey Brakenhoff
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130529 Motie Maatschappelijk opvang – PvdA, al/GL, FNP, CDA, CU, D66, Gr.Br, VL

Aangenomen
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Tegen: VVD
Overwegende dat:
het College voorstelt om de dagopvang van Zienn samen te voegen op de locatie van het Leger des
Heils aan De Tuinen;
het hier om twee verschillende doelgroepen gaat;
zowel het pand als de omgeving fysiek niet geschikt zijn voor deze samenvoeging;
daarom gezocht moet worden naar een alternatieve locatie voor in ieder geval de dagopvang van
Zienn, de gebruikersruimte en Skrep;
het College naast dagopvang voornemens is de nachtopvang (Zienn) van De Terp te verplaatsen naar
gebouw Wirdumerpoort;
de huidige nachtopvang in De Terp suboptimaal is en onveilig voor een aantal gebruikers (vrouwen,
jongeren);
er ruim 5 jaar gezocht is naar een geschikte locatie voor de nachtopvang;
er op korte termijn een alternatief moet komen voor de nachtopvang;
het gebouw Wirdumerpoort geschikt is voor deze opvang;
deze keuze van het College dan ook doorgang zou moeten kunnen vinden.
Draagt het College op:
de nachtopvang conform voorstel te verplaatsen naar de Wirdumerpoort;
af te zien van samenvoeging van dagopvang Zienn en Leger des Heils aan De Tuinen;
onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor de huisvesting van de dagopvang van Zienn en
daarbij ook SKREP en de gebruikersruimte te betrekken;
voor 1 oktober te onderzoeken of samenvoeging van meerdere functies in gebouw Wirdumerpoort
tot de mogelijkheden behoort;
bij het onderzoek de resultaten van het Rekenkameronderzoek te betrekken en gebruik te maken
van de ervaringskennis van de cliënten van de resp. dagvoorzieningen;
in overleg met de direct omwonenden aanpassingen aan te brengen in de directe omgeving van de
Wirdumerpoort waardoor deze vriendelijker en groener wordt;
in dit onderzoek aan te geven op welke manier de veiligheidssituatie geregeld wordt
rond het pand en op de aanlooproute.
En gaat over tot de orde van de dag.
Jannie Soepboer
Gerben Hoogterp
Ans v.d.Berg
PvdA
PAL/Groen Links
CDA

130529 Motie Resto van Harte – PvdA, Pal/GL, CDA, GR.Br, CU

Aangenomen
Aangenomen met algemene stemmen
Overwegende dat:
in het collegeakkoord is ingezet op een humaan, rechtvaardig en eenduidig beleid voor
armoedebestrijding en het voorkomen van sociale uitsluiting;
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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/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 sociaaleconomisch opzicht een marginaal bestaan leidt;
Bij Resto Van Harte ruimte is voor VMBO- en MBO-leerlingen om aan de slag gaan in het
kader van hun maatschappelijke en horecastages;
het project succesvol is en de laatste jaren veel bewoners uit een sociaal isolement heeft gehaald
en gereactiveerd richting werk of andere bezigheden. Het maatschappelijk welbevinden van deze
mensen is daardoor verbeterd;
Resto Van Harte tot voor kort in staat was om substantiele bedragen via sponsoring te verwerven;
door de economische crisis sponsoren als Achmea hun steun hebben afgebouwd;
zonder voldoende financiering het project niet kan voortbestaan en Resto Van Harte genoodzaakt
zal zijn de activiteiten te staken;
er voor 1 juli een bedrag van €10.000 nodig is om activiteiten een jaar voort te kunnen zetten;
het wenselijk is dit bedrag beschikbaar te stellen, met de kanttekening dat Resto Van Harte actief
moet blijven zoeken naar aanvullende sponsorgelden.
er daarom sprake is van een garantstelling.
Verzoekt het College:
De benodigde garantstelling, €10.000, te reserveren en te dekken uit het Impuls Sociale
Investeringen (ISI) om het voortbestaan van het Resto Van Harte-project te garanderen.

PvdA Leeuwarden
Mohammed Benmhammed

PAL/GroenLinks
Gerben Hoogterp

Groep Brakenhoff
Jeffrey Brakenhoff

ChristenUnie
Frits Rijpma

CDA
Gea Dames

Motie Sportcomplex Wiarda – NLP, PvdA, CDA

Aangenomen
Aangenomen met 30 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Tegen: Pal/GL, FNP
Overwegende:
dat er sprake is van ruimtegebrek op het sportcomplex Wiarda en dat de raad onlangs heeft
uitgesproken dat dit ruimtegebrek opgelost moet worden;
dat het oplossen van dit probleem een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en de
betrokken clubs.
dat in de knelpuntennotitie sportaccommodaties geadviseerd wordt om een natuurgrasveld om te
bouwen tot kunstgrasveld (kosten geraamd €330.000) en om 2 kleedruimtes toe te voegen (kosten
geraamd 180.000);
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dat het College in het informatiepakket voor het richtinggevend debat voor de begroting 2014
voorstelt om €330.000 beschikbaar te stellen voor de omvorming van een natuurgrasveld te
kunstgrasveld;
dat dit slechts ten dele een oplossing biedt voor het probleem;
dat de raad het knelpunt van de speeldruk op sportcomplex Wiarda nu integraal, in ieder geval voor
de middellange termijn wil verlichten;
de gemeenteraad bij behandeling van de jaarrekening ervoor gekozen heeft om een groot deel van
het rekeningresultaat te storten in de AR.
Verzoekt het College:
Tot planvorming over te gaan voor de aanpak van het sportcomplex Wiarda (conform advies in de
knelpuntennotitie sportaccommodaties) en daarbij een natuurgrasveld tot kunstgrasveld om te
vormen, als ook twee kleedruimtes alsmede lockers te realiseren en dit te dekken uit de Algemene
Reserve.
Nadrukkelijk mee te geven dat de sportclubs zelf verantwoordelijk zijn voor de twee overig
gewenste kleedruimtes.
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130529 Motie Leerlingverwijssysteem – PvdA, PAL/GL, NLP

Aangenomen
Aangenomen met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Voor: PvdA, Pal/GL, NLP, VL
Overwegende dat:
De leerlingaantallen van basisscholen fluctueren;
Er daardoor wisselend scholen zijn met ruimtetekort en -overschot;
De gemeente niet onbeperkt lokalen kan bijbouwen;
Overvolle lokalen niet gunstig zijn voor de onderwijskwaliteit;
Leegstaande lokalen verspilling zijn van onderwijshuisvestingmiddelen;
Snelle fluctuaties van leerlingenaantallen de stabiliteit van de schoolbesturen bedreigen;
De samenstelling naar sociaal economische status en etniciteit van leerlingen op scholen niet altijd
een afspiegeling van de desbetreffende wijk is,
Er in andere steden ervaring is opgedaan met leerlingverwijssystemen;
De vrijheid van onderwijs in Nederland grondwettelijk geborgd is;
Draagt het college op:
Onderzoek te doen naar een leerlingverwijssysteem welke een oplossing vormt voor de in de
overwegingen genoemde problematiek zonder de vrijheid van onderwijs in te perken;
Dit onderzoek voor 1 januari 2014 aan de raad te doen toekomen.

PvdA Leeuwarden
PAL/GroenLinks
NLP
Jelmer Staal Elizabeth Hietkamp
Wyb Feddema

130529 Motie Joodse school – PvdA, NLP, PAL/GL, CDA

Aangenomen
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: D66, FNP, Gr.BR

De raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 27 en 29 mei 2013,
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behandelende het agendapunt Informerende brief van het college over het
besluit m.b.t. aanpassingen aan de voormalige Joodse School,

Overwegende dat:
Proloog twee lokalen voor de Oldenije aangevraagd heeft;
Het College besloten heeft deze lokalen toe te kennen en deze toe te voegen aan de dislocatie
Joodse School;
De dislocatie Joodse School al zestien jaar tijdelijk is;
Uitbreiding de Joodse School een permanent karakter lijkt te geven;
De fysieke en praktische kenmerken van de Joodse school weliswaar binnen de wettelijke kaders
vallen, maar goed (jenaplan)onderwijs afremmen;
Het team en de ouders (MR) zich om deze reden tegen de uitbreiding gekeerd hebben;
Een meerderheid van de fracties in de commissie welzijn zich om deze redenen tegen de uitbreiding
gekeerd hebben;
Een aantal alternatieven, zoals de voormalige Sint Antonyschool en de achterkant van het voormalig
Parnasgebouw, uitputtender onderzocht kunnen worden.
Spreekt uit:
De dislocatie Joodse School als tijdelijke situatie te zien;
De uitbreiding van de Joodse School geen ideale oplossing te vinden.
Vraagt het college:
Uitputtender onderzoek te doen naar alternatieve locaties zoals genoemd in de overwegingen en
hierover de raad voor 1 juli 2013 te informeren;
Als er geen alternatief voor uitbreiding van de Joodse School gevonden wordt binnen vijf jaar in
samenwerking met Proloog en de Oldenije een oplossing welke recht doet aan het tijdelijke
karakter en inherente belemmeringen van de Joodse School te ontwikkelen.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA Leeuwarden PAL/GroenLinks
NLP
CDA
Jelmer Staal Elizabeth Hietkamp Wyb Feddema Gea Dames

130529 Motie Dag- en nachtopvang Dak- en thuislozen – VVD
Verworpen
Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen.
Voor: VVD

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering op 29 mei 2013, behandelend het Besluit Dagen Nachtopvang Dak- en Thuislozen.
Overwegende dat
Een nieuwe locatie voor de nachtopvang noodzakelijk is;
Het college deze locatie heeft gevonden in het gebouw aan de Wirdummerpoort;
Dat dit besluit doorgang kan vinden.
De gevonden locatie voor de Nachtopvang in de Wirdummerpoort er echter mede oorzaak is van het
besluit om de dagopvang samen te voegen in het pand van het Leger des Heils aan de Tuinen;
De samenvoeging van de verschillende vormen van dagopvang aan De Tuinen een te grote belasting
is voor de omgeving, en dus ongewenst is;
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Verzoekt het college:
Af te zien van de samenvoeging van de verschillende vormen van dagopvang op de locatie aan De
Tuinen.
Te komen met een nieuw voorstel en besluit over de locatie van de verschillende vormen van
dagopvang;

En gaat over tot de orde van de dag.
Harry Bevers VVD Leeuwarden

130529 Motie I-Criterium – D66, PAL/GL, VL, FNP, PvdA, GB

Aangenomen
Aangenomen met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Voor: D66, Pal/GL, VL, FNP, PvdA, Groep Brakenhoff

Motie i-criterium
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op woensdag 29 mei 2013.
Overwegende dat:
De gemeente Leeuwarden per 01-01-2013 het i-criterium moet handhaven;
Er in Leeuwarden geen grote toestroom is van toeristen die hier alleen voor coffeeshopbezoek
komen;
Er geen negatieve effecten in Leeuwarden bekend zijn van het wel toelaten van niet-ingezeten in
Leeuwarden;
Het weren van niet-ingezeten de straathandel in Leeuwarden kan vergroten;
De burgemeester het I-criterium wil handhaven tijden reguliere controles.
Het van belang is om ondernemers te betrekken bij maatregelen om bij de verkoop van softdrugs de
veiligheid, bestrijding van overlast en de bescherming van de consument te waarborgen.
Verzoekt de Burgemeester:
Bij constatering van overtreding van het I-criterium de betreffende coffeeshop alleen een
waarschuwing te geven;
De gemeenteraad in de zomer van 2014 kort te informeren over deze manier van handhaven en zo
nodig met verbetervoorstellen te komen voor de handhaving van het I-criterium.
Te onderzoeken of het zogenaamde ‘Haarlems model’ 1 ook in Leeuwarden in te voeren is en de raad
hierover te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
D66 Leeuwarden Pal/GL
Hilde Tjeerdema Jan Atze Nicolai

PVDA
Verenigd Links Groep Brakenhoff
Eline de Koning Hendrika Zoodsma Jeffrey Brakenhoff
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Pier Tilma FNP Ljouwert
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130529 Motie Toekomstige herindelingen – NLP, PvdA, CDA

Aangenomen
Aangenomen met 20 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor: NLP, PvdA, CDA

Overwegende:
dat er in veel gemeenten in Fryslân nog discussies plaatsvinden over herindeling waarbij het
overgaan van een (gedeelte) van die gemeente naar de gemeente Leeuwarden als mogelijke optie
wordt gezien.
dat de raad van Leeuwarden meermaals heeft aangegeven niet in een proces van herindeling op
herindeling (of opeenvolgende grenscorrecties), te willen geraken.
Verzoekt het College:
te streven naar één voorstel voor een volgende gemeentelijke herindeling waardoor de (in 2014
nieuw te vormen) gemeente Leeuwarden in één keer opnieuw heringedeeld kan worden.
het verzoek van Leeuwarderadeel daarbij te betrekken.
NLP

PVDA

CDA

Gijs Jacobse

Sjoerd Feitsma Harrie v.d. Molen

22 april 2013

130422 Amendement Budgetoverheveling – VVD
Verworpen
Verworpen met 8 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor: VVD, NLP
De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 22 April 2013, behandelende de jaarrekening 2012,
overwegende dat:
- De gemeente Leeuwarden in 2010 een reserve budgetoverheveling in het leven geroepen heeft
teneinde aangegane verplichtingen maar nog niet gerealiseerde uitgaven technisch over het jaar
heen te tillen.
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- Er ultimo 2012 nog middelen over zijn van het oorspronkelijke ISV-budget voor de vouchers
bewonersinitiatieven (Project Wijkidee) ter hoogte van € 156.000.
- Dat deze middelen middels de jaarrekening 2012 zijn gestort in de reserve budgetoverheveling.
- Het ISV-budget was geoormerkt voor wijkinitiatieven én de oorspronkelijke regeling „vouchers
bewonersinitiatieven‟ is verlopen.
Besluit:
De onderuitputting van het ‘Project Wijkidee’ (voor zover de vouchers niet zijn verstrekt en voor
zover niet middels een Raadsbesluit zijn bestemd) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene
reserve dan wel een daartoe in het leven te roepen bestemmingsreserve.
Toelichting: De reserve budgetoverheveling is naar haar aard een voorziening om jaar
overstijgende aangegane verplichtingen administratief te kunnen benoemen en verwerken. Voor
dat deel van de wijkvouchers waarvoor per ultimo 2012 geen verplichting was aangegaan vervalt
het budgetrecht wederom aan de Raad. Door de nu gekozen systematiek kan de Raad haar
budgetrecht voor de onderuitputting wijkvouchers niet uitoefenen.
Inhoudelijk is er niets op tegen om de onderuitputting middels een bestemmingsreserve te
oormerken voor wijkinitiatieven – het College kan daartoe aan de Raad altijd een voorstel doen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Gert-Jaap van Ulzen
VVD Leeuwarden
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130422 Amendement Wiarda – NLP

Ingetrokken
Amendement

resultaatbestemming t.b.v. Wiarda

Overwegende:
- Dat de gemeenteraad in november 2012 heeft besloten tot het aanpakken van de grootste
knelpunten op het sportcomplex Wiarda.
- Dat de gemeenteraad het college verzocht heeft tot een plan van aanpak te komen.
- Dat er toen nog geen financiële dekking is aangegeven voor het project.
Besluit:
In aansluiting op het besluit van de raad van november 2012, ten laste van het rekeningresultaat
van 2012, thans een bedrag van € 500.000 te bestemmen voor de oplossing van knelpunten op het
sportcomplex Wiarda als basis voor het door het college te ontwikkelen plan.
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130422 Motie Wiarda – NLP

Verworpen
Verworpen met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen. Voor: NLP, FOL, VL
MOTIE

resultaatbestemming t.b.v. Wiarda

Overwegende:
- Dat de gemeenteraad in november 2012 heeft besloten tot het aanpakken van de grootste
knelpunten op het sportcomplex Wiarda.
- Dat de gemeenteraad het college verzocht heeft tot een plan van aanpak te komen.
- Dat er toen nog geen financiële dekking is aangegeven voor het project.
Besluit:
Het college op te dragen de financiering te regelen bij het richtinggevend debat

58

Moties 2013
130422 Motie Dekking Wielerronde – NLP

Verworpen
Verworpen met 4 stemmen voor en 32 stemmen tegen.
Voor: NLP
Motie

Dekking wielerronde

Overwegende dat:
- Dat het gewenst is dat met de intentieverklaring voor deelname aan de wielerronde ook gewenst is
helderheid te geven over de dekking van de kosten van deelname.
- Dat het college aangeeft dat het een belangrijk evenement is rond Kulturele Haadstêd 2018.
Besluit:
De kosten van de wielerronde die voor rekening komen voor de gemeente Leeuwarden ten laste te
brengen van de middelen voor Kulturele Haadstêd 2018.
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25 maart 2013
130325 Motie Acquisitie in kader liquidatie OBL – VVD, Gr. Brakenhoff, CU, PvdA, CDA
Aangenomen
Deze motie is aangenomen met algemene stemmen.
Motie afwikkeling liquidatie Ontwikkel bedrijf Leeuwarden – VVD, Groep Brakenhoff, CU, PvdA
en CDA
“De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 25 maart 2013, behandelende de afwikkeling van
de liquidatie van het Ontwikkel Bedrijf Leeuwarden (OBL);
Overwegende dat:
•
er een collegevoorstel ligt om OBL te liquideren en onderdeel van voorliggend voorstel
betreft het afboeken van de Johannes de Doper Kerk (verder Kerk) naar de werkelijk geschatte
waarde;
•
dat als consequentie van de voorgenomen afwaardering de vierkante meterprijs van de Kerk
neerwaarts kan worden bijgesteld teneinde het aantal verhuurde vierkante meters te vergroten;
•
watertechnologie een speerpunt is van de gemeente Leeuwarden;
•
voorgenomen wordt de doelgroep voor de Kerk te verbreden;
•
dat ondanks de betere verhuurbaarheid een risico op een exploitatietekort wordt voorzien
waarvoor voor de duur van vijf jaren een risicoreserve van in totaal €200.000,- ( vijf jaar á €40.000
jaarlijks) wordt opgenomen;
•
acquisitie t.b.v. watertechnologie, de Kerk & de te realiseren Watercampus een zaak van
lange adem en continuïteit is;
•
de acquisitie t.b.v. watertechnologie, de Kerk en de Watercampus (in samenwerking met de
NOM) meerjarig intensivering behoeft;
verzoekt het college:
1.
de acquisitie t.b.v. watertechnologie, de Kerk en de Watercampus (in samenwerking met de
NOM) te intensiveren;
2.
voor het eerste jaar dat voor maximaal €40.000 te dekken uit het overhevelen van nietgebruik van subsidies voor duurzame mobiliteit;
3.
na een jaar deze intensivering te beoordelen en de raad hierover te informeren ten einde
een besluit voor de komende jaren vast te stellen en de eventuele continuering van de intensivering
voor de jaren daarna te dekken uit het niet gebruik van de opgenomen risico reserve – per jaar
achteraf vast te stellen;
4.
voorlopig af te zien van het verbreden van de doelgroep, tenzij de extra inspanning
onvoldoende resultaat oplevert;
Toelichting: Wanneer uitbreiding van acquisitie het beoogd resultaat heeft van verbeterde verhuur
van de Johannes de Doper Kerk, verminderd logischerwijze het exploitatie tekort. Het bedrag
waarvoor geen beslag wordt gelegd op de opgenomen risicoreserve kan dan wederom ingezet
worden t.b.v. die acquisitie. Op die manier kan een meerjarig vliegwiel in gang gezet worden,
waarbij er een relatie ontstaat tussen beschikbare personele capaciteit en gerealiseerde resultaten.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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130325 Motie buiten de orde: EU en Armoedebeleid - CDA, PvdA, PGL, CU, VL, Gr. Brakenhoff,
FNP
Aangenomen

Aangenomen met 25 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen stemden de fracties van VVD, FOL, NLP, D66.

“De raad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 25 maart 2013;
overwegende dat;
1.
het voor burgers die vallen onder het armoedebeleid in onze gemeente steeds moeilijker
wordt om rond te komen van een uitkering of een ander laag inkomen;
2.
gemeenten niet aan inkomenspolitiek mogen doen;
3.
kinderen in toenemende mate de dupe zijn van armoede en daardoor steeds minder
participeren in de maatschappij;
4.
steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank;
5.
de Europese Commissie voor de periode 2014 – 2020 2,5 miljard euro wil uittrekken voor
steun aan minstbedeelden;
6.
de Europese Commissie in de periode 2006 – 2013 deze regeling ook al had ingesteld;
7.
de regering het gebruik maken van deze regeling steeds heeft tegengehouden en dat er
miljoenen op de plank klaar liggen voor de minstbedeelden in ons land en onze gemeente;
verzoekt het college:
1.
deze motie onder de aandacht te brengen bij de regering, de leden van de Tweede Kamer
en er op aan te dringen dat Nederland meedoet aan de EU-regeling voor steun aan de
minstbedeelden;
2.
deze motie ook naar de VFG en de VNG te sturen en hen om medeondersteuning te vragen;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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28 januari 2013

130128 Motie WMO Beleidsplan 2013 –
CDA, PVDA, PAL-GL, VVD, D66

Aangenomen

Aangenomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: NLP, CU, Groep Brakenhoff, FNP

De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 28 januari 2013, behandelende het WMO Beleidsplan
2013. In algemene zin constaterende dat decentralisatie van rijkstaken, bezuinigingen en
veranderende maatschappelijke omstandigheden, de gemeente dwingt om concreet beleid te
ontwikkelen.
Overwegende dat:
x Er in de nabije toekomst er een steeds groter beroep moet worden gedaan op vrijwilligers
en mantelzorgers
x

Mantelzorgers in hun belangrijke taak ondersteund moeten kunnen worden

x

Respijtzorg in onze gemeente niet voorhanden is

x

Mantelzorgers niet overbelast moeten raken

x

Er op dit moment geen duidelijk beleid is voor mantelzorgers

x

De gemeenteraad de ondersteuning van mantelzorgers erg belangrijk vindt

Overwegende dat:
x Bij het vaststellen van de voorliggende nota WMO- beleid er geen duidelijkheid is over de
inrichting van het WMO- loket
x

Het WMO- loket op verschillende wijzen (digitaal, telefonisch en fysiek) duidelijk zichtbaar,
toegankelijk en bekend hoort te zijn

x

De gemeenteraad sinds de invoering van de WMO en het Foar Elkoar principe geen nieuwe
kaders meer heeft vastgesteld over het WMO- loket

x

De gemeenteraad een zichtbaar, bekend en toegankelijk WMO-loket erg belangrijk vindt

Overwegende dat:
x Steeds minder mensen in aanmerking zullen komen voor individuele huishoudelijke hulp
x

Ouderen en burgers met een beperking steeds langer zelfstandig willen en moeten blijven
wonen

x

Het faciliteren van zelfstandigheid en zorg dichtbij daarom erg belangrijk is

x

Het voorkomen van woningaanpassingen belangrijk is en het woningbeleid hiervoor aandacht
moet hebben

x

Er steeds meer vraag zal komen naar aanleunwoningen en of levensloopbestendige
appartementen met gemeenschappelijke ruimten en /of zorgvoorzieningen

x

Het door het college geformuleerde beleid op het gebied van wonen voor ouderen en
mensen met een beperking (o.a. woonservicezones) onvoldoende van de grond komt

Verzoekt het college:
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Moties 2013
1. Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie, waarin beleid op
mantelzorgers wordt vormgegeven.
2. Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie, waarin beleid op het
WMO- loket wordt vormgegeven.
3. Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie over woningbeleid voor
ouderen en mensen met een beperking.
En gaat over tot de orde van de dag
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