Stand van zaken aangenomen moties 2014-2018 tot 10-10-2016
Datum

Onderwerp met korte beschrijving

26 september 2016

Motie Inpassing Stedenbouwkundig ontwikkelingen LPF
Terrein:
Verzoekt:
1. een veilige en te allen tijde goed zichtbaar zebrapad
voor voetgangers en een veilige oversteekplaats voor
fietsers over de Tesselschadestraat nabij de
Vondelstraat te realiseren;
2. te streven naar het behoud van waardevolle bomen
op het LPF terrein bij de verdere planontwikkeling;
3. zorg te dragen voor een robuuste groenstrook die
het parkeren afdoende afschermt van de
Tesselschadestraat;
4. het wijkpanel Vosseparkwijk te betrekken bij de
genoemde maatregelen;
Motie supermarktenbeleid:
Verzoekt:
- om te komen met een voorstel tot aanpassing van de
huidige detailhandelsstructuur-visie waarin wordt
afgezien om het huidige aantal m2 wvo (winkelverkoopvloer-oppervlak) aan supermarkten in het
stedelijk gebied als bovengrens te hanteren. En dit
voorstel binnen enkele weken aan de raad voor te
leggen;
- de omgevingsvergunning voor de inpassing van de
supermarkt aan de Tesselscha-destraat/ op het LPF
terrein niet te verstrekken alvorens de genoemde
aanpassing van de detailhandelsstructuurvisie is
gerealiseerd;

26 september 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

1

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

12 september 2016

Motie vervreemding maatschappelijk vastgoed:
Verzoekt:
De Synagoge, het Stadhouderlijk Hof en het
Princessehof toe te voegen aan de categorie 1/ de
kernportefeuille zoals genoemd in de Notitie Vastgoed
Motie voortzetting dienstverleningsloket Grou 2018:
Verzoekt:
De financiële middelen die vrijvallen op het
dienstverleningsloket in Grou in 2016 en 2017, opgeteld
€70.000, via de reserve budgetoverheveling mee te
nemen ter besteding in 2018.
Motie evaluatie Talentcentrum Friesland:
Verzoekt:
- Voor de behandeling van de begroting 2017 een
evaluatie over het Talentcentrum Friesland ter
bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad.
- Hierin in elk geval de bij de overweging genoemde
indicatoren te verwerken.

11 juli 2016

11 juli 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

2

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

27 juni 2016

Motie voorverkenning Basisinkomen:
Verzoekt:
- Een voorverkenning uit te voeren naar de
mogelijkheid voor het, in deze of de volgende
kabinetsperiode, in Leeuwarden houden van een
onderzoek c.q. experiment naar (de effecten van) het
basisinkomen.
- Bij deze verkenning in ieder geval te betrekken:
o
(Een) universiteit(en) en/of
onderzoeksinstituut teneinde opzet, duur, omvang,
uitwerking en kosten van een gedegen onderzoek in
kaart te brengen
o
Een door de gemeenteraad in te stellen
klankbordgroep ‘Onderzoek Basisinkomen’.
o
De voor een onderzoek naar Basisinkomen
relevante ministeries (zoals Binnenlandse zaken,
Financiën, Soc.Zaken) teneinde voorwaarden en
benodigde toestemmingen in kaart te brengen.
o
Andere gemeentes waar onderzoek naar
vormen van een (on)voorwaardelijk basisinkomen
wordt overwogen/gedaan teneinde de samenhang
en/of synergie met deze andere experimenten in kaart
te brengen.
- Deze voorverkenning te financieren uit het
participatiebudget met een maximum van € 15.000,- In de voorverkenning mee te nemen of er eventuele
risico's zijn voor andere experimenten in de gemeente
Leeuwarden bij het indienen van een verzoek tot het
doen van een in deze motie bedoeld experiment
- Deze voorverkenning te laten uitvloeien in aan de
raad voor te leggen mogelijke scena-rio’s/voorstellen
over het vervolg.
- De uitkomsten van deze voorverkenning uiterlijk
december 2016 aan de raad voor te leggen voor
verdere besluitvorming.

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

3

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

27 juni 2016

Motie conceptnotitie legacy cultuur:
Verzoekt:
1.
Te onderzoeken of de Groene Ster door
Welcome to The Village en andere INNOfest partners
ook buiten het festival ingezet kan worden als ruimte
om te experimenteren met bijvoorbeeld circulaire
bouw en toepassingen voor duurzame energie dit met
behoud van het openbaar toegankelijke karakter van
de Groene Ster en met respect voor de omgeving ;
2.
De gemeente Leeuwarden, via zowel Cultuur
als EZ, naast partner ook ambassadeur van het Innofest
programma wordt en in die rol deelname van
Leeuwarder bedrijven en onderwijsinstellingen aan
Innofest stimuleert;
3.
De gemeente Leeuwarden beschouwt Innofest
als een testomgeving en gebruikt deze actief door
nieuwe toepassingen, producten en werkwijzen uit te
proberen;
4.
De gemeente Leeuwarden faciliteert actief de
toepassing van tijdens Innofest bedachte producten en
of diensten in de gemeente Leeuwarden en stimuleert
daarbij dat deze bedrijven zich in Leeuwarden vestigen
door het actief onder de aandacht brengen van
aantrekkelijke huisvestigingsmogelijkheden en het
actief koppelen van bedrijven aan onderwijs en overige
instellingen.
Motie toeristenbelasting:
Verzoekt:
om liefst voor, maar uiterlijk bij, de
begrotingsbehandeling 2017 aan de raad:
Een (meerjarig) uitvoeringsprogramma voor te
leggen van concrete voorzieningen die met de
opbrengst gerealiseerd zouden kunnen gaan worden.
Een voorstel te doen ter invoering van een
(vaar)toeristenbelasting per 2018.

30 mei 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

4

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

30 mei 2016

Motie Lokale stimulans:
Verzoekt:
Er naar te streven om minimaal 50% van de totale
inkoopwaarde – daarbij de uitga-ven op Dienst Welzijn
buiten beschouwen te laten – in te kopen bij lokale
onderne-mers. Hierbij gebruik te maken van een
Lokale inkoopdatabase of een ander voor de
ondernemer laagdrempelig instrument.
Motie was- en kleedruimtes Wez Warber:
Verzoekt:
Bij de uitwerking van de begroting met een voorstel
naar de raad te komen waarin met Wez Warber is
gekeken of en zo ja, hoe de kosten voor het realiseren
van de was- en kleedruimtes tegen lagere kosten, met
eigen initiatieven en/of met cofinanciering
gerealiseerd kunnen worden in 2017.
Motie voor prioritering speelruimtebeleid:
Verzoekt:
Om 125.000 euro beschikbaar te stellen voor de
harmonisatie en het beheer en onderhoud van de
speeltoestellen.
Motie knelpunten sportaccommodatie Lac Frisia 1883:
Verzoekt:
- Bij de uitwerking van de begroting bij LAC Frisia
vervanging van het huidige hoofdveld met kunstgras
mogelijk te maken.
- Met LAC Frisia in contact te treden om te kijken of
eigen financiering door LAC Frisia van de lichtmasten
realistisch is.
- Bij de uitwerking van de begroting met een voorstel
naar de raad te komen waarin met LAC Frisia is
gekeken of en zo ja, hoe de kosten voor het realiseren
van de was- en kleedruimtes tegen lagere kosten, met
eigen initiatieven en/of met cofinanciering
gerealiseerd kunnen worden in 2017.

30 mei 2016

30 mei 2016

30 mei 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

5

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

30 mei 2016

Motie Talentontwikkeling:
Verzoekt:
Bij de begroting 2017 met een voorstel tot structurele
dekking van minimaal de ge-noemde bijdrage van
75.000. euro te komen, alsmede een
inspanningsverplichting mee te geven deze bijdrage
met 25.000,- per jaar structureel te verhogen.
Motie Caparis:
Verzoekt:
rekening te houden met bovengenoemde overwegingen
en de eerder genomen besluiten, uittreding en
omvorming te verkennen en nog in dit kalenderjaar
met een notitie te komen ter bespreking en
besluitvorming in de gemeenteraad.
Hiervoor te overleggen met de OR en de bonden.

30 mei 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

6

Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

9 mei 2016

Motie voorlopig planontwerp Toeristische Oostelijke
Oktober
Vaarroute Leeuwarden:
2016
Verzoekt:
1.
Een voorlopig ontwerp voor de oostelijke
vaarroute op te stellen conform scenario 2 van de
raadsbrief d.d. 16 februari 2016 daarbij nadrukkelijk
de mogelijkheid van een design en construct aanpak
mee te nemen door marktpartijen ( prijsvraag voor
combinatie van architecten en aannemers ) uit te
nodigen om met een concreet plan te komen,
2.
Bij de planvorming rekening te houden met
een fasering in twee delen namelijk, een eerste fase
inclusief de nieuwe PH brug, maatregelen
Wirdumerpoortsbrug , effectuering afstandsbediening
Blokhuisbrug en een tweede fase waarin de overige
maatregelen ( oa baggeren Nieuwe Kanaal )
plaatsvinden.
3.
Daarbij uit te gaan van een
voorbereidingskrediet van 210.000,- , te dekken uit de
post Gebiedsontwikkeling en het budget Onvoorzien
dan wel het rekeningsaldo 2015
4.
Het voorlopig ontwerpplan uiterlijk in oktober
2016 aan de raad voor te leggen.
Motie betrekken burgers bij politieke besluitvorming:
Verzoekt (het presidium):
Een werkgroep te vormen bestaande uit raadsleden van
diverse politieke partijen die, ondersteund door de
griffie, deze “best Practices “ in kaart moet brengen
om vervolgens voorstellen te doen voor mogelijke
toepassingen, inclusief de daartoe benodigde
randvoorwaarden, bij de beleidsvorming en
besluitvorming in de gemeente Leeuwarden.

9 mei 2016

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

7

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

21 maart 2016

Moasje bûten de oarder oangeande de Doarpsmûne yn
Reduzum:
Fersiket:
•
Om harren ta it úterste yn te spannen om te
kommen ta de ferfanging fan de doarpsmûne fan
Reduzum.
•
Hjiroer yn oerliz te gean mei Deputearre
Steaten
•
In ôfskrift fan dizze moasje te stjoeren naar
Provinsjale Steaten
Motie Uitfestival 2016:
Verzoekt:
om zich in te spannen om samen met de
culturele instellingen, de Stichting Culturele Hoofdstad
en de provincie de organisatie van het Uitfestival 2016
financieel mogelijk te maken,
voor de organisatie van het Uitfestival in 2016
in aanvulling op de bijdragen van de overige partijen
maximaal 50.000,- beschikbaar te stellen te dekken uit
de Algemene Reserve.
Motie Vervangingsvraag Leeuwarder Arbeidsmarkt:
Verzoekt:
- In het aanvalsplan Werk en de daarin geformuleerde
programma’s werk te maken van het
vervangingsvraagstuk in bovengenoemde sectoren in
een gerichte aanpak met de betrokken partners.
- Dit uitgangspunt en geboekte resultaten in de
evaluatie(s) mee te nemen.

15 februari 2016

18 januari 2016

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

8

Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

18 januari 2016

Motie zienswijze naar aanleiding van de eindrapportage
herstructurering Sociale Werkvoorziening Caparis:
Verzoekt:
•
Deze zienswijze mee te nemen in de
opdrachtgeving richting Caparis NV;
•
Het herstructureringsplan zodanig te laten
opstellen dat geheel duidelijk is dat
uitkeringsgerechtigden alleen ingezet worden wanneer
ze hiervoor een salaris ontvangen;
•
Het herstructureringsplan zodanig te laten
opstellen dat de sociaal menselijke aspecten zoals
hierboven benoemd herkenbaar zijn verwerkt;
Motie onderzoek verruiming locatiebeleid coffeeshops; Oktober
‘McWeed’:
2016
Verzoekt:
Te onderzoeken of het mogelijk is om het locatiebeleid
te verruimen, en te kijken welke gebieden buiten de
grachtenring geschikt zouden zijn voor de verplaatsing
van een coffeeshop, rekening houdend, net als bij
andere horeca, met de gevolgen voor de handhaving,
veiligheid, de omwonenden, verkeersstromen en
omgevingsbelangen. Tevens te onderzoeken wat het
nut en de noodzaak is van de indeling van de
coffeeshops in categorie 4, en te kijken naar de
mogelijkheden om dat te verlagen. De uitkomst van dit
onderzoek voor 1 oktober 2016 aan de raad te
presenteren.
Motie buiten de orde: geen nieuwe gasboringen in
gemeente Leeuwarden:
Verzoekt:
Geen nieuwe gaswinning te wensen op gemeentelijk
grondgebied.

18 januari 2016

18 januari 2016

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

9

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

14 december 2015

Motie Woongroepen en wooncoöperaties:
Verzoekt:
Met woningbouwcorporaties en
huurdersverenigingen te bespreken hoe doelstellingen
van bestaande woongroepen (als een diversiteit aan
huurders) kunnen worden gewaarborgd;
Zich samen met woningbouwcorporaties en
huurdersverenigingen hard te maken voor het
voortbestaan van bestaande woongroepen;
Initiatieven van huurders voor de vorming van
nieuwe woongroepen of wooncoöperaties waar
mogelijk te faciliteren.
Motie Particuliere initiatieven:
Verzoekt:
Met een aanvullende notitie te komen waarin
beschreven staat hoe de gemeente een particulier
initiatief ondersteunt en beoordeeld;
In de notitie op te nemen met welke lokale en
landelijke regels initiatieven op het vlak van
woningbouw/beheer rekening dienen te houden;
De notitie aan de raad voor te leggen voor 1
april 2016.
Motie onderzoek vrijgave sluitingstijden horeca:
Verzoekt:
• te onderzoeken of in de gemeente Leeuwarden
vrijgave van de sluitingstijden voor de horeca mogelijk
is, al dan niet met een toelatingstijd, en dit voor 1
maart 2017 aan de raad te presenteren.

14 december 2015

30 november 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

31 maart
2016

1 maart
2017

10

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

30 november 2015

Motie Reclamebeleid:
Verzoekt:
•
In navolging van het experiment in Groningen
ook in Leeuwarden te experimenteren met
regelvrijheid;
•
Hierbij actief maximaal 4 straten binnen en
buiten het centrum van Leeuwarden te zoeken die
hieraan willen deelnemen;
•
Deze straten ook officieel aan te merken als
experimentstraat;
•
In deze straten het experiment te faciliteren
en aan te jagen;
•
Hierbij ondernemers meer
verantwoordelijkheid en vrijheid te geven voor het
bepalen van de regels in hun eigen straat en de
handhaving hiervan;
•
De straten voor een periode van 2 jaar aan te
wijzen;
•
De ervaringen van deze experimentstraten te
betrekken bij een toekomstige evaluatie van het
Reclamebeleid.
Motie betere dekking centraliseren bruggen:
Verzoekt:
1.
Om betere dekkingsvoorstellen voor te
bereiden waarbij duidelijk wordt wat de inhoudelijke
en financiële gevolgen zijn van de dekkingsvoorstellen.
2.
Om verschillende dekkingsscenario’s uit te
werken, primair binnen het programma fysiek.
3.
Dat naast bezuinigingsvoorstellen ook gekeken
wordt naar het generen van inkomsten uit de
recreatieve / toeristische sector.
4.
Deze voorstellen voor de MTR aan te bieden
aan de raad.

30 november 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

11

Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

30 november 2015

Motie democratisering wijkvertegenwoordiging
1 mei 2016
“Wijkbelang “:
Verzoekt:
1.
Om samen met de Leeuwarder wijken een
toekomstbestendige democratische
vertegenwoordigingsstructuur voor de wijken te
ontwikkelen zodat de participatie van burgers optimaal
gediend wordt. Waarbij de sterke voorkeur van de raad
uitgaat naar een verenigingsmodel.
2.
Het model van een zogenaamde omni vereniging in de wijk, waarbij er sprake is van een
koepel waaronder verschillende initiatieven ,
werkgroepen e.d. ontstaan en functioneren serieus
onderzocht moet worden,
3.
Er bij de inrichting van de nieuwe
vertegenwoordigingsstructuur duidelijk wordt gemaakt
hoe wijken / dorpen en het gemeentebestuur de
verantwoordlijkheden op elkaar afstemmen,
4.
De raad actief in dit proces te betrekken,
5.
In mei 2016 de nieuwe
vertegenwoordigingsstructuur aan de raad voor te
leggen.
Motie interne kanteling:
1 juni 2016
Verzoekt:
Verslag te doen aan de Raad van Leeuwarden voor 1
juni 2016 hoe de gemeente Leeuwarden de in de
overwegingen benoemde interne kanteling gaat
realiseren, en hoe het College daarmee deze ambities
van de Raad van Leeuwarden zichtbaar maakt. Te
beginnen bij een betere doorzettingsmacht voor de
Wijk- en Dorpambtenaren, gecombineerd met
versterking en/of uitbreiding van het gemeentelijk
Wijken- en Dorpenteam.

30 november 2015

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

12

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

16 november 2015

Motie aangepaste sporttarieven buitensport:
Verzoekt:
•
Het tarief voor buitensport waarbij de
vereniging een eigen was- en kleedgelegenheid heeft
op €12,50 per spelend lid vast te stellen in plaats van
€15,00;
•
De kosten voor het verlagen van het tarief voor
buitensport waarbij de vereniging een eigen was-en
kleedgelegenheid heeft, te dekken uit middelen binnen
de huidige sportbegroting;
•
De resultaten van het onafhankelijk onderzoek
aan de gemeenteraad voor te leggen.
Motie bereikbaar en betaalbaar sporten in de gymzaal:
Verzoekt:
•
Het tarief voor de verhuur van gymzalen te
maximeren op €15,00;
•
De kosten te dekken uit de middelen binnen de
sportbegroting.
Motie verduurzaming buitensportaccomodaties:
Verzoekt:
Sportclubs met eigen gebouwen en
veldverlichting een gratis energiescan aan te bieden;
Te onderzoeken of het zinvol is om aan te
sluiten bij de pilot van Sport Fryslân e.a.
Waar mogelijk het gemeentelijke energieloket
in te zetten voor de voorlichting en ondersteuning van
sportclubs op het gebied van verduurzaming.
Motie Continuering Noodhulp Vluchtelingen:
Verzoekt:
•
de noodhulp en noodhulpbegeleiding te
continueren in 2016 en hiervoor een bedrag te
reserveren van maximaal € 40.000 en dit bedrag
te dekken uit de Algemene Reserve,
•
bij de regering te blijven aandringen op een
sluitende aanpak,

16 november 2015

16 november 2015

2 november 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

13

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

2 november 2015

Motie Leeuwarden Fairtrade gemeente:
Verzoekt:
•
Zich op basis van de nieuwe situatie uit te
spreken dat Leeuwarden Fairtrade Gemeente wil
worden en deze aanvraag uiterlijk 2016 te doen,
•
De Werkgroep Fairtrade Leeuwarden in
oprichting definitief te veranderen in de Werkgroep
Fairtrade Leeuwarden.
•
Een werkingsbudget voor deze werkgroep
beschikbaar te stellen te dekken uit het ISI voor
maximaal 12.000 Euro voor de periode voor 2016-2019.
Motie behalen startkwalificatie alleenstaande ouders in
bijstand
Verzoekt:
- Om te onderzoeken op welke wijze deze groep het
beste ondersteund kan worden bij het behalen van een
startkwalificatie en dit voor 1 maart 2016 in een plan
van aanpak aan de raad te presenteren.
- De benodigde financiële middelen te vinden binnen
de W-middelen, re-integratie middelen en de
Jeugdwerkloosheidmiddelen binnen de bestaande
begroting.
- de wethouder in zijn hoedanigheid als vicevoorzitter
van de VNG commissie werk en inkomen dit probleem
te agenderen in de betreffende commissie.

December
2016

2 november 2015

Februari
2016

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

14

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

2 november 2015

Motie gemeentelijke schuldenlast:
Verzoekt:
Na het aangaan van nieuwe geldleningen door
de gemeente de auditcommissie actief te informeren
over deze geldlening middels een memo en deze
informatie tevens in de paragraaf financiën van de
jaarstukken op te nemen. Daarin zijn onder andere
(niet uitputtend) looptijd, rentepercentage, doel,
aanleiding en aflossingsafspraken de minimale punten
van aandacht.
Uiterlijk in het derde kwartaal van 2016 te
komen met een lange termijn visie op de ontwikkeling
van de omvang van de gemeentelijke schuldenlast.
Motie Introduceren lokale lastenmeter:
Verzoekt:
Onderzoek te doen naar gebruik en effect van
het instrument “lokale lastenmeter” en de
toepasbaarheid voor Leeuwarden en hierover de
gemeenteraad uiterlijk maart 2016 te rapporteren;
Motie inbedding tankstation Overijsselselaan:
Verzoekt:
in goed overleg met betrokken wijkpanel,
dorpsbelang en omwonenden te bepalen: de
uiteindelijke plaatsing van het tankstation op beoogd
perceel, de situering van aan- en afvoerwegen van en
naar het tankstation, de wijze van verlichten van het
tankstation, de groene inbedding van het tankstation
en mogelijke andere manieren om overlast voor
omwonenden waar mogelijk te voorkomen,
hierover de raad verslag te doen voor aanvang
van de realisatie

Augustus
2016

2 november 2015

28 september 2015

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
In Auditcommissie d.d. 10-02-2016

Februari
2016

15

Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

29 juni 2015

Motie onderhoudscontract openbare verlichting:
Verzoekt:
Alles in het werk te stellen voornoemd contract via een
redelijke opzegtermijn af te wikkelen en aansluitend
voor dit onderhoudswerk na aanbesteding conform de
regelgeving een contract af te sluiten met een looptijd
van hooguit 5 jaar
Motie verjaardagbox:
Oktober
Verzoekt:
2015
1.
de mogelijkheden na te gaan om de kinderen
die in armoede opgroeien kosteloos een verjaardagsbox
te laten verstrekken. Daarbij faciliterend te opereren
ten opzichte van een vrijwilligersorganisatie die breed
zicht heeft op de doelgroep
2.
Indien daar voor de organisatie of de uitvoering
kosten uit voort vloeien, die tot een bedrag ad
€10.000, te dekken uit het Fonds Impuls Sociale
Investering ( ISI)
3.
De raad te informeren over de voortgang en de
resultaten voor 1 oktober 2015

29 juni 2015

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

16

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

29 juni 2015

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

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

17

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

15 juni 2015

Motie Snelfietsroutes:
Verzoekt:
- de routes in bijlage 1 bij deze motie aan te merken
als snelfietsroutes,
- voor deze routes de volgende kwaliteitseisen te
hanteren:
o
Er wordt gesloten verharding toegepast met
een rode kleur,
o
In woonwijken en 30 km-zones worden routes
ingericht als fietsstraat,
o
Langs gebiedsontsluitingswegen en in het
buitengebied liggen bij voorkeur gescheiden
fietspaden,
o
Bij de oversteek van gebiedsontsluitingswegen
ligt een middenberm,
o
Voor de breedte van fietspaden worden de
richtlijnen van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROWpublicatie 230) aangehouden,
o
De wachttijd bij verkeerlichten is 45-60
seconden,
- deze routes prioriteit te geven bij de uitvoering van
de Notitie Fietsroutenetwerk Leeuwarden en daarbij
niet enkel het principe van werk-met-werk te
hanteren.

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

18

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

15 juni 2015

Motie Fietsveiligheid Oostelijke Parkeerring:
Verzoekt:
- onderzoek te doen naar mogelijkheden om de
fietsveiligheid rondom de Oosterbrug,
Vlietbrug en het Hoeksterend te vergroten;
- daarbij in ieder geval te kijken naar de
mogelijkheden:
o
om de snelheid van het autoverkeer op de
Oosterkade te verminderen;
o
om het aantal rijrichtingen te verminderen
(instellen eenrichtingsverkeer);
o
om autoroutes af te sluiten (bijvoorbeeld de
Tuinen of een deel van de Voorstreek);
o
om oversteekmogelijkheden voor fietsers te
verbeteren (bijvoorbeeld door het aanleggen van een
middenberm);
o
om de inrichting van de weg te optimaliseren
waardoor een overzichtelijker, logischer en veiliger
wegbeeld ontstaat.
- Per optie in beeld te brengen:
o
de bijdrage aan de (fiets)veiligheid;
o
de verkeerskundige effecten;
o
de kosten
- de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in februari
2016 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Februari
2016

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

19

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

13 april 2015

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

Fatale
datum

Dienst

Welzijn

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
College heeft op 26 mei 2015 een brief
gestuurd over de gevolgen van de motie
en een aantal vragen aan de raad
voorgelegd.

20

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

Dienst

13 april 2015

Motie burgerinitiatief beweegbare Prins Hendrikbrug:
Verzoekt:
1. Om de relevante toeristische, economische,
stedenbouwkundige, historische en verkeerskundige
effecten van de openstelling van Prins Hendrikbrug en
de oostelijke doorvaartroute langs het Leeuwarder
centrum op hoofdlijnen in kaart te brengen.
2. Om de totale (aanvullende) kosten van een nieuwe
brug, het doorvaarbaar maken van de oostelijke route
en de situatie van de huidige brug in kaart te brengen.
3. Een integrale businesscase uit te werken, rekening
houdend met:
a. Twee fases, te weten de Pirns Hendrikbrug en de
gehele oostelijke vaarroute,
b. mogelijke cofinanciering van mede overheden,
c. mogelijke cofinanciering van fondsen,
d. mogelijke bijdragen “in natura”,
e. eventuele financiering van derden,
f. mogelijke financiële ruimte uit bestaande /
vrijvallende budgetten binnen eigen gemeentelijke
projecten, programma’s of begroting in kaart te
brengen.
4. De raad uiterlijk september 2015 de uitkomsten voor
te leggen.
Motie verbetering evenementenplein OHK e.o.
Verzoekt:
• het college van b&w te verzoeken nog dit jaar een
verbeterplan voor de inrichting van het het
evenementenpein Oldehoofsterkerkhof e.o. aan de
raad voor te leggen, waarin de in de overwegingen
aangehaalde punten aan de orde komen;
• dit verbeterplan te laten vergezellen van een
kostenraming voor de diverse onderdelen met daarbij
de mogelijke dekkingsmiddelen.

September
2015

SOB

De analyse en uitwerking is gaande.
Komend najaar zal het college aan de
raad de uitkomsten voorleggen.

December
2015

SOB

Direct na het zomerreces wordt gestart
met de opstelling van een
verbeterplan.

23 maart 2015

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

21

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

9 maart 2015

Motie Voetgangerstunnel NS Station:
Verzoekt:
- Zich in de onderhandeling met de NS, met steun van
de raad, tot het uiterste in te spannen om de
verbindende functie van de voetgangerstunnel in het
NS-station te behouden;
- Dat wanneer onverhoopt de inspanningen van het
College niet tot het gewenste resultaat leiden, het
College de staatssecretaris inschakelt en zowel de raad
als de Tweede Kamer hierover informeert.
Moasje grien Stasjonskertier:
Fersykt:
– De konklúzjes en oanbefellings fan it beammen
rapport fan Terra Nostra as útgongspunt te nimmen
foar de fierdere útwurking fan de ferkear- en
grienplannen foar it Stasjonskertier.
– Derfoar te soargjen dat alle war dien wurdt om de
besteande beammen te sparjen en de fitaliteit fan
dizze te befoarderjen.
– Te ûndersykjen hokker beammen geskikt binne om te
ferplantsjen.
– Yn in griene paragraaf in konkrete en detaillearre
ynfolling te jaan fan de takomstige sitewaasje
oangeande de beammen, struken en fierdere
grienfoarsjennings yn it gebiet Sudersingel-stasjonSophialeane.
– Dêrby te ûndersykjen of it eardere plantsoen mei
alluere oan de Sophialeane opnij
oanlein wurde kin mei syn paden en beammen yn
Ingelske lânskipsstyl.
– Boppeneamde griene paragraaf foar te lizzen oan de
Ried fan de Gemeente Ljouwert foar diskusje, debat en
beslút. wurdt input foar it d.û.

9 maart 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

Rond de zomer 2015 zal dit naar
verwachting aan de orde komen.

SOB

De inhoud van de motie wordt
betrokken bij de uitwerking van het
plan. De presentatie van het plan zal
rond de zomer 2015 plaatsvinden.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

16 februari 2015

Motie Binnenstadsmonitor:
Verzoekt:
- Een binnenstadsmonitor op te zetten;
- Deze monitor te ontwikkelen in nauwe samenwerking
met ondernemers(verenigingen) en het
binnenstadsmanagement.
- De opzet van deze binnenstadsmonitor voor 1 oktober
2016 aan de raad voor te leggen.
Motie concretisering ambitie beleidskader
bibliotheekfunctie:
verzoekt:
- Een bibliotheek en al haar wijkconnectiepunten
moet relevant zijn, een groot deel van de inwoners
komt jaarlijks in een wijkconnectiepunt of komt
daar in aanraking met het
bibliotheekaanbod/dienstverlening van de
bibliotheek op andere wijze.
- De bibliotheek heeft meer (betalende en nietbetalende) leden in 2020 dan in 2015, dan wel het
ledenaantal blijft gelijk.
- Ten minste 30% van de bezoekers van de centrale
vestiging is niet-lid van de bibliotheek.
- Ten minste 50% van de bezoekers van de
connectiepunten in wijken en dorpen is niet-lid van
de bibliotheek.
- Het aantal bezoekers van de centrale vestiging is in
2020 toegenomen ten opzichte van 2015.
- Leden van de bibliotheek met een beperkte
mobiliteit kennen de breng- en haalservice van
boeken. De service wordt optimaal benut door
inwoners van de gehele gemeente.

19 januari 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

Een Plan van Aanpak is in
voorbereiding, een en ander in nauw
overleg tussen Economische Zaken en
Statistiek & Onderzoek.

Welzijn

Wordt voor een deel meegenomen bij
de uitwerking van het wijken- en
dorpenbeleid (inventarisatie
wijkconnectiepunten) en verder bij de
uitwerking van de kadernota
Bibliotheken.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 januari 2015

Motie connectiepunten:
Verzoekt:
Samen met BSF, NIVO Noord en Bibliotheken MiddenFryslân deze ontwikkeling in gang te zetten.
• Waar nodig te faciliteren en te ondersteunen.
• Te zorgen dat de pilot goed aansluit bij het principe
van connectiepunten: wees actief op de plek waar
je betekenisvol kunt zijn.

Fatale
datum

Dienst

Welzijn

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Wordt meegenomen in de uitwerking
van de kadernota Bibliotheken.

24

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 januari 2015

Motie Zalen Schaaf:
Verzoekt:
1. de voorgenomen prijsvraag/inschrijving, die zou
moeten leiden tot een voortgezette exploitatie van
het zalencomplex, uit te stellen tot najaar 2016;
2. met de exploitant rechtstreeks een tijdelijke
overeenkomst af te sluiten voor het gebruik en
onderverhuur van het gebouwencomplex t/m het
jaar 2018, met daarin ondermeer de volgende
bedingen:
a. als regel zullen de (podium-)activiteiten voor 23:00
uur beëindigd moeten worden, waarna de
exploitant er zorg voor zal dragen dat het publiek
binnen het uur geleidelijk en rustig vertrekt;
b. in aanvulling op het gestelde in punt 2a kunnen er
40 weekenden per kalenderjaar op vrijdag en
zaterdag (podium-)activiteiten worden toegestaan
die voor 00:30 uur moeten worden beëindigd,
waarna de exploitant er zorg voor zal dragen dat
het publiek voor 01:00 uur geleidelijk en rustig is
vertrokken;
c. voor zondag t/m donderdag kan zes keer
kalenderjaar ontheffing worden verleend voor
incidentele (podium-) activiteiten onder de
voorwaarden genoemd onder 2b;
d. in overleg met de exploitant een plan van aanpak
op te stellen om op korte termijn het onderhoud
aan het zalencomplex uit te voeren;
e. op basis van de expoitatiemogelijkheden een
realistische gebruiksvergoeding af te spreken;
3 de ‘Toekomstvisie Speelmanskwartier 2020’ in lijn
met bovenstaande punten aan te passen;

Fatale
datum

Dienst

SOB

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
1. in verband met de tweede motie
waarin is bepaald dat de prijsvraag
wordt omgezet in de mogelijkheid voor
geïnteresseerden om initiatieven in te
dienen om Schaaf te ontwikkelen,
vervalt de prijsvraag;
2. Het overleg met de exploitant is
opgestart;
3. In de vastgestelde versie wordt de
inhoud van de motie verwerkt in
hoofdstuk 10 en 11 van de visie.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 januari 2015

Motie toekomst Schaaf City Theater:
Verzoekt:
de prijsvraag om te zetten in de mogelijkheid voor
geïnteresseerden om initiatieven in te dienen om
Schaaf te ontwikkelen;
- actief partijen uit te nodigen voor het inschrijven
van initiatieven voor de ontwikkeling van Schaaf;
- de initiatieven te toetsen aan de visie
Speelmanskwartier 2020;
- voor 1 januari 2017 te komen met de resultaten en
uitkomsten van de initiatieven en de meest
kansrijke initiatieven voor de ontwikkeling van
Schaaf ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen.
Motie consistent woonbeleid:
Verzoekt:
- het voorliggende verzoek tot medewerking aan het
ad hoc realiseren van woningbouw op het
Burmaniaterrein op dit moment noch af te wijzen,
noch goed te keuren,
- de behandeling van en besluitvorming over
aangepast woonbeleid in het voorjaar van 2015 af
te wachten,
- het voorliggende verzoek tot medewerking aan het
realiseren van woningbouw op het Burmaniaterrein
en andere niet nu voorziene locaties, aan te houden
en dit na vaststelling van het aangepaste
woonbeleid hier aan te toetsen,

19 januari 2015

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

De uitvoering van deze motie wordt
door de sector GEB opgepakt.

SOB

Is in uitvoering. Tweede kwartaal 2015
volgen voorstellen voor aangepast
woonbeleid, met een afwegingskader
nieuwbouw/transformatie/herbestemming.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 januari 2015

Motie evenementenbeleid:
Verzoekt:
• De rusttijd van tenminste 8 uur altijd wordt
aangehouden.
• Ontheffing (gemotiveerd afwijken) voor
geluidsproductie tot 3:00 blijft beperkt tot vrijdag
en zaterdag, binnen de overige gestelde normen en
regels.
• Het college kan uitsluitend voor meerdaagse
festivals gemotiveerd afwijken voor de
donderdagavond, voor maximaal 3 donderdagen per
kalenderjaar.
• De communicatie aan omwonenden over
evenementen zo vroeg mogelijk (agenda) en zo
volledig mogelijk plaats te laten vinden.
• Voor evenementen in de Groene Ster eveneens de
omwonenden in Tytsjerksteradiel te
Informeren;
• Indien de organisatie (deels) zelf belast is met het
doen van geluidsmetingen, wordt door
de gemeente aangegeven aan welke
voorwaarden/certificering de betreffende
apparatuur
dient te voldoen.
• Milieu inspecteurs zullen desalniettemin
onaangekondigde steekproeven doen.

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

11-05-2015

Nog in het eerste kwartaal van 2015 zal
de aangepaste Beleidsregel ter
besluitvorming aan college worden
aangeboden.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 januari 2015

Motie evenementenbeleid in relatie tot CH2018:
Verzoekt:
• Bij de aanvragen voor evenementen vanaf 2016 en
verder voor relevante initiatieven en
aanvragen, de Stichting Culturele Hoofdstad 2018
een adviserende rol te geven over de
wenselijkheid en inpasbaarheid in de organisatie
van CH2018, waarbij de
vergunningverlening een eigenstandige
verantwoordelijkheid van het college blijft.
• In 2015, als onderdeel van de evenementennota, te
komen met planvorming voor de
Groene Ster, waarbij naast evenementen voldoende
ruimte blijft voor natuur, recreatie en
rust en de stichting Culturele Hoofdstad 2018 bij die
planvorming te betrekken.
Motie reparatie proces verbaal vergoeding:
Verzoekt:
- 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,

15 december 2014

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

Bij de opstelling van het nieuwe
evenementenbeleid wordt rekening
gehouden met de wensen en behoeften
van CH2018. Daartoe zijn reeds
contacten gelegd. Het nieuwe
evenementenbeleid wordt naar
verwachting rond de zomer afgerond en
in het derde kwartaal van dit jaar
aangeboden aan de raad.

SOB

In een brief aan de raad heeft het
college de stand van zaken rond de
uitvoering van de motie aangegeven.
De brief staat geagendeerd als
ingekomen stuk voor het
besluitvormend deel van Politiek
Podium van 1 juni a.s.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

24 november 2014

Motie ruimte voor vluchtelingen:
Verzoekt:
• 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.
Motie aanpak groepsgerelateerde drugshandel
Leeuwarden:
Verzoekt:
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 .
Motie Ingezetenen-criterium coffeeshops:
Verzoekt:
• 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 nietingezetenen( AHOJGI criteria I) bij de bestuurlijke
maatregel de stappen 1 t/m 4 te schrappen

24 november 2014

24 november 2014

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Informerende brief aan de raad
hierover in juni 2015.

JVZ

Er is een werkgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van gemeente en
politie actief met als doel een integraal
plan op te stellen. Plan wordt voor de
zomer aan de gemeenteraad
voorgelegd.
De in de motie genoemde lobby kan
voortvloeien uit de in dit plan
voorgestelde aanpak.

JVZ

31-03-2015

Het gewijzigde
handhavingsarrangement is door het
college en burgemeester vastgesteld op
31 maart 2015
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

24 november 2014

Motie Versnelling afhandelingstermijn WWB-uitkering:
Verzoekt:
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.
Motie Noodhulp vluchtelingen:
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,

Begroting 10/11/14

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Voor de zomer 2015 wordt een voorstel
(flexibiliering WWB) aan het college
voorgelegd.

Welzijn

De subsidieaanvraag is behandeling.

30

Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Begroting 10/11/14

Motie prioriteit hoofdfietsroutes/fietsstraten:
Okt 2015
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 2015-2018) 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.

Dienst

SOB

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
De aanpak van het fietsroutenetwerk
wordt gekoppeld aan de zogenaamde
Model Aanpak Veiliger Fietsen
Leeuwarden. Dat model is een
uitvloeisel van de afspraak tussen het
VNG en het ministerie van Infra dat alle
gemeenten een lokale aanpak veilig
Fietsen opstellen om invulling te geven
aan de benodigde beleidsimpuls voor
fietsveiligheid.
De betreffende stukken worden in het
eerste kwartaal van 2015 aangeboden.
Voor het Forum van het Politiek Podium
van 1 juni a.s. is de Modelaanpak
Veiliger Fietsen en de Notitie
Fietsnetwerk Leeuwarden geagendeerd.
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Begroting 10/11/14

Motie aanvulling communicatieplan 3 Decentralisaties:
Verzoekt het college om:
Juni 2015
- Parallel en ter aanvulling aan de uitvoering van het
communicatieplan 3 D’s een train- de-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.
Motie uitbreiding camperplaatsen:
Draagt het college op:
Juli 2015
• 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,

Begroting 10/11/14

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Brief aan de raad over de afdoening in
juni 2015.

SOB

Marrekrite doet momenteel onderzoek
naar ontwikkeling camperplaatsen in
Nederland en naar de mogelijkheden
voor Friesland. Het rapport wordt naar
verwachting in maart gepresenteerd.
Het rapport lijkt een goede basis voor
de analyse en mogelijkheden voor
camperplaatsen in Leeuwarden. Het
Camperplan Leeuwarden zal in tweede
kwartaal 2015 aangeboden worden.
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Begroting 10/11/14

Motie dementievriendelijke gemeente/
Juni 2015
ouderenmishandeling:
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.
Motie verlaging leges zonneweides:
Verzoekt het college:
In 2015
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.

Begroting 10/11/14

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Brief aan de raad over de afdoening in
juni 2015.

AZ/SOB

In de negende tranche van de crisis- en
herstelwet is opgenomen dat de
gemeenteraad van Leeuwarden de
bevoegdheid krijgt om gebieden aan te
wijzen waar vergunningvrij
zonnepanelen geplaatst mogen worden.
Deze wetswijziging komt tegemoet aan
de motie. Als bekend wordt dat deze
regelgeving van kracht is dat de raad de
bevoegdheid daadwerkelijk heeft
gekregen, wordt de gemeenteraad
hierover geïnformeerd.
Dit jaar volgt onderzoek naar
alternatieven voor de financiering van
de omgevingsvergunning en toezicht
voor de activiteit bouwen. Motie wordt
ook meegenomen in dit onderzoek.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

Begroting 10/11/14

Motie Aanpak Sportvelden Reduzum:
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.
Motie straatartiesten:
Draagt het College op:

Sportseizoen Welzijn
2015

Begroting 10/11/14

Dienst

JVZ

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
De aanbesteding loopt.

13-4-2015

APV wijziging is vastgesteld op 13 april
2015.

• 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.
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Begroting 10/11/14

Motie Vastgoed en erfpachtpercelen:
Verzoekt het college;
1 april 2015
- 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.
Motie Ecocars:
Verzoekt het college op grond hiervan te onderzoeken: In 2015
• 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.

Begroting 10/11/14

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Komt voor 1 april in het college en
vervolgens naar de Raad.
De notitie Vastgoed is op 26 mei 2015
aan de orde geweest in het Forum.

In het kader van de aanpak mobiliteit
en CH2018 wordt op korte termijn
afspraak gemaakt met de
initiatiefnemer om de verdere
mogelijkheden te verkennen.

En de resultaten van dit onderzoek in 2015 aan de raad
kenbaar te maken
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Begroting 10/11/14

Motie Sportwijk Nijlan:
- 38.000 euro beschikbaar te stellen uit het ISI voor
Sportwijk Nijlân.
Motie Respijtzorg voor mantelzorgers:
Verzoekt het college;
Juli 2015
- 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.

Begroting 10/11/14

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

1-5-2015

Welzijn

De subsidie is verleend.
Brief aan de raad over de afdoening in
juni 2015.
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

10 november 2014

Motie Prestatieafspraken volkshuisvesting:
• Om de woonvisie te actualiseren / aan te vullen en Juli 2015
daar uit voortvloeiend nieuwe prestatieafspraken
met de woningbouwcorporaties te maken
• De raad voor de zomer hierbij proactief 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 / buurt-bemiddeling).
• 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

Dienst

SOB

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Is in uitvoering. Tweede kwartaal 2015
volgen voorstellen voor aangepast
woonbeleid, met een afwegingskader
nieuwbouw/transformatie/herbestemming.
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Fatale
datum

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

10 november 2014

Motie ontwerpbegroting FUMO:
Maart 2015
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,
voor zover 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,

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

12-01-2015

Eerste kwartaal 2015 wordt een
informerende brief aan de raad
aangeboden.
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Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

27 oktober 2014

Motie Mienskipsfonds:
Zo spoedig mogelijk of meteen na de huidige tranche
nadere helderheid te bieden over;
-de minimale en maximale omvang van subsidies uit;
-de minimale en maximale subsidiepercentages bij;
-het gewenste draagvlak en de manier waarop dit
getoetst wordt bij;
-de mogelijkheid om initiatieven te financieren die bij
andere gemeentelijke fondsen of beleid afgewezen zijn
bij het Mienskipsfonds.

Welzijn

Brief aan de raad over de afdoening in
mei 2015

27 oktober 2014

Moasje fêststellen wurdearrings ferskillen grûn
portefúljes by weryndieling 2018:
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
weryndieling;
Motie Eerste Hulp bij Ongelukken:
•
Royaal gebruik te maken van haar bevoegdheden,
zoals de hardheidsclausule, om te voorkomen dat
cliënten de dupe worden van onvolkomenheden.

Concern

Onderzoek naar financiële situatie is in
uitvoering.

27 oktober 2014
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

Dienst

8 september 2014

Motie nadere verkeersoplossingen Schrans-Zuiderplein

2017

SOB

verzoekt het college:
•
te onderhandelen met de provincie om de onder
voorwaarde beschikbaar gestelde bijdrage van € 5
miljoen in het RSP-pakket vrij te laten vallen;
•
de raad voor te leggen hoe deze € 5 miljoen
wordt ingezet;
•
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;
•
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;
•
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'

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Eind 2014 volgt bestuurlijk overleg
tussen gemeente en provincie. Daarna
zal de raad tussentijds geïnformeerd
worden over de stand van zaken.
De brede discussie met de raad en de
omgeving volgt in 2017, ná een
inventarisatie van (mogelijke)
knelpunten.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

26 maart 2014

Informatie veiligheid:
Verzoekt het college:
• 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 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 control cyclus. Gemeenten
creëren hiernaast, door middel van leren en
ontwikkelen, blijvend bewustzijn op
informatieveiligheid”.

Fatale
datum

Dienst

Concern

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Motie wordt verwerkt in de verdere
vormgeving van het informatiebeleid.
Raad zal hierover worden geïnformeerd
via de paragraaf bedrijfsvoering van de
jaarrekening 2014
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

26 maart 2014

Motie aanvalsplan laaggeletterdheid:

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Verzoekt het college om:
-Samen met de bibliotheek en andere ketenpartners
Zomer 2015
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
Voor 2016
aanspraak kan maken op de door het rijk ter
beschikking gestelde middelen ter bestrijding van
laaggeletterdheid (+- 100.000-50.000 Euro).
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19 februari 2014

Bedrijfscoöperatie:
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.
-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.

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

4-3-2014:
15-4-2014:
28-5-2014:

Het Programma van Eisen voor de
coöperatie door B&W vastgesteld
Het werkkader sociale wijkteams door
B&W vastgesteld
Het Koersdocument hervorming sociaal
domein door de raad vastgesteld

9-3-2015:

De tussenevaluatie is in het forum
besproken
De eindevaluatie komt in september
2016

4-3-2014:

Besluit tot het inrichten van een
coöperatie
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Fatale
datum

Dienst

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

24-06-2013

Voor zomer SOB
Motie hoofdfietsroute netwerk
- Actieplan maken met fietsstratenplan, koppelen met 2014
onderhoud en nieuwe infrastructuurprojecten

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Actieplan is in voorbereiding en zal
naar verwachting in 2015 aangeboden
worden ter bespreking.
Staat geagendeerd voor 1 juni 2015.

10-11-2011

Motie werkwijze Wielenpôlle en Schepenbuurt en pilot
Big Society
Opzetten van een pilot conform de werkwijze “Big
Society” in een aantal wijken in Leeuwarden,
waaronder de Wielenpôlle en de Schepenbuurt. Voor
aanvang van de pilot een projectplan op te stellen.
Dekking: Ez-budget, SO, ISV

N.B.

Regenboogzebra

Kort na
1/1/2014
eindevaluatie
aan raad
aanbieden

Welzijn

De pilot loopt door tot 1-6-2015, daarna
volgt de eindevaluatie.

Op een nader te bepalen locatie zal de
zebra gerealiseerd worden, waarbij het
nadrukkelijk de bedoeling is “werkmet-werk” te maken.
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Afgehandelde Moties 2014

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

24 november Motie Resto van Harte:
Verzoekt:
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
Begroting
Motie Begrotingsapp:
1 februari
10/11/14
Verzoekt het college:
2015
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,

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn 8-12-2014

Subsidie is verleend

10-02-2015 afgehandeld
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

10-11- 2014 Motie Blokhuispoort:
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.
Begroting
Motie Straatpastoraat:
10/11/2014 Verzoekt het college;
- Het project Straatpastoraat te ondersteunen voor
een bedrag van 15.000 Euro
- Dit bedrag te dekken uit het ISI

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

SOB

In de samenwerkingsovereenkomst met
BOEi zijn bindende afspraken
opgenomen waarin de uitgangspunten
van de motie zijn opgenomen.

Welzijn 8-12-2014

Subsidie is verleend
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

27-10-2014

26-03-2014

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

26-03-2014

Verzoekt het college:
- 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.
Motie vuurwerkoverlast:

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn 18-11-2014 Beleidsregels Wmo 2015 zijn vastgesteld

Welzijn 27-10-2014 Is meegenomen in de nota
Armoedebeleid

AZ

27-10-2014 Beantwoording college besproken in
forum.

Draagt het college op om
• Zich in VNG-verband aan te sluiten bij de oproep van de G4burgemeesters 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 (2015- 2018) 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.

19-02-2014

Borgen publieke verantwoording bij regionalisering:
draagt het college op er voor te zorgen dat:
1. bij elke aanbesteding en

Bij nieuwe gemeenschappelijke
regelingen wordt een bepaling conform
de motie opgenomen over de
rekenkamercommissie
47

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.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19-02-2014

Maatschappelijke stage:

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

Maatschappelijke stages zijn de
bevoegdheid van de scholen en zijn geen
wettelijke verplichting meer. Piter Jelles
en WCL voeren een onderzoek uit naar
de toekomst van de maatschappelijke
stage.

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.
19-02-2014

Financiële kaders:

Welzijn

28-5-2014

19-02-2014

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.
Begroting GR FUMO:
2014

SOB

27-10-2014 In de zienswijze bij de ontwerpbegroting van 2015 is gerefereerd aan
deze motie. Opgemerkt is dat volgens de
gemeente nog geen zichtbare stappen
zijn gezet die tot de beoogde
efficiencyverbetering leiden.
De motie is door de griffie verstuurd aan
alle andere Friese gemeenteraden.

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
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.

Vaststelling koersdocument hervorming
sociaal domein door de raad vastgesteld.
Financieel kader is op 28-6-2014 aan de
raad ter besluitvorming voorgelegd
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

19-02-2014

Innovatie:

Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Welzijn

4-3-2014

Is in het Programma van eisen
neergelegd

Welzijn

4-3-2014

Is in het Programma van eisen
neergelegd

Welzijn

4-3-2014

Is in het Programma van eisen
neergelegd

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.
19-02-2014

Wijkinitiatieven:
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.

19-02-2014

Mienskipssoarch:
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.
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Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

Belastingverordeningen:
1 maart
Verzoekt het college;
2014
1. 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,
2. De kosten te dekken uit de egalisatiereserve heffingen,
3. En de uitvoeringskosten ten laste te brengen van de
post onvoorzien,
4. Om in de geest van deze motie met een
uitvoeringsregeling te komen en deze ter informatie
aan de raad te zenden.

AZ

31-3-2014

24-06-2013

Motie Citybike
- Onderzoek naar mogelijkheden, overleg met F4 en
provincie

SOB

24-06-2013

Poppodium Harmoniekwartier
- Vormen van samenwerking met BV Podiumkunsten
onderzoeken en uitwerken

1 maart
2014

SOB

26-05-2014

24-06-2013

Ontwikkelprogramma Armoede
- Nieuw beleid formuleren, middelen
declaratieregeling betreffende jeugdsportfonds,
jeugdcultuurfonds, st leergeld bevriezen

Voor 2014

Welzijn

27-10-2014 Dit is meegenomen in de nota armoede,
inclusief het minimabeleid

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

29-01-2014

Fatale
datum

Afgedaan

Stand van zaken is in vierde kwartaal
2014 aangeboden ter bespreking.
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Datum

Onderwerp met korte beschrijving

Fatale
datum

Dienst

29-05-2013

Motie i-criterium
- Bij overtreding waarschuwing
- Evalueren voor zomer
- Onderzoek Haarlems model

Zomer 2014 AZ

29-05-2013

Motie toekomstige herindelingen
- streven naar 1 voorstel voor herindeling, verzoek
Leeuwarderadeel bij betrekken

25-05-2013

Motie OBL
- Acquisitie watertechnologie intensiveren
- Beoordeling na een jaar

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling
Oktober
2014

- Overtreding bij waarschuwing is
verwerkt in handhavingsarrangement.
- Evaluatie vindt in de zomer plaats. De
gemeenteraad wordt na de zomer op de
hoogte gesteld van de uitkomsten.
Brief college inzake evaluatie is in
oktober 2014 naar de gemeenteraad
gestuurd.
- Gemeenteraad is per brief
geïnformeerd (20 januari 2014 ter
kennisname in commissie B&M) over het
onderzoek naar het Haarlems model.

Concern 16-09-2014

Voorjaar
2014

SOB

Juni 2014

In het Aanvalsplan Acquisitie is
watertechnologie aangeduid als een van
de speerpunten. Dat betekent dat de
acquisitie geïntensiveerd wordt.
Regelmatig wordt de raad in besloten
sessies geïnformeerd over de stand van
zaken rond acquisitie.
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Fatale
datum

Dienst

Datum
Stand van zaken/uitvoering
afhandeling

AZ/JVZ

Jan 2015

Datum

Onderwerp met korte beschrijving

05-11-2012

Motie Prioriteiten veiligheid
- De aanpak ‘Buurt Bestuurt’ (in samenwerking met de
politie) te introduceren. Daarbij met een voorstel te
komen of dit volledig of gefaseerd plaats kan vinden.
Bij de uitwerking nadrukkelijk bestaande initiatieven
zoals het meldpunt overlast, SAOL etc. betrekken.

30-05-2012

Motie Stadsherstel
31-12-2012 SOB/S&B 16-2-2015
- onderzoek nieuwe mogelijkheden Stadsherstelfunctie
- daarbij gebruik maken van Leeuwarder
Restauratiefonds
- voor 31 dec 2012 voorstel toekomstbestendig
stadsherstel Lwd

Afgelopen jaar is ingezet op het thema
buurtpreventie hetgeen aansluit bij het
gedachtegoed van de aanpak buurt
bestuurt. Buurtpreventie wordt breed
onder de aandacht gebracht en worden
o.a. wijkpanels, wijkverenigingen en
dorpsbelangen geïnformeerd en
gestimuleerd om buurtpreventie te
starten. De gemeente heeft hierin een
faciliterende rol en dit heeft ertoe
geleid dat er sinds januari 2015 in zes
wijken buurtpreventieteams actief zijn.
Buurtpreventieteams worden opgenomen
in het netwerk met o.a. politie, sociale
wijkteams, Meldpunt Overlast,
wijkmanagers, zodat uitwisseling van
informatie kan plaatsvinden binnen de
wettelijke kaders. Dit kan leiden tot
gerichtere inzet op specifieke problemen
in de buurt.
Voorts worden de bevindingen op het
gebied van veiligheid ingebracht in de
zogenaamde werkateliers die op
wijkniveau worden georganiseerd.
uitvoering, onderzoeksfase loopt. De
inzet is er op gericht aan te haken bij de
buurtpreventieteams.
afgehandeld
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