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18 Januari 2016
160118 Motie Vervangingsvraag Leeuwarder Arbeidsmarkt - D66,
PvdA, CU, VL, CDA, PGL
Aangenomen met algemene stemmen

“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 18 januari
2016, behandelende het onderwerp Aanvalsplan Werk!;
Overwegende dat:
Dit college met het Aanvalsplan Werk en het plan Arbeidsmarkt & Onderwijs
ambieert om
1000 nieuwe banen te creëren,
leren en werken in groeisectoren aantrekkelijker wil maken,
ondernemerschap wil stimuleren en jongeren en herintreders wil helpen
met (om-, her-, en bij)scholing.
Constaterende dat:
- Dat er naast nieuwe groeisectoren ook bestaande sectoren zijn (onderwijs /
zorg en welzijn / openbaar bestuur en overheid) waar nu veel werknemers tussen
de 55 – 64 jaar werkzaam zijn. In deze sectoren de komende jaren
respectievelijk 167, 304 en 159 banen per jaar vrijkomen.
- Dat hier nu al een omvangrijke vervangingsvraag te voorzien is van 630 banen
banen. (zie werkgelegenheidsregister, prognose S&O gemeente Leeuwarden, H
3 Analyse, tabel 4).
Verzoekt het college om:
- 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.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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160118 Motie zienswijze naar aanleiding van de eindrapportage
herstructurering Sociale Werkvoorziening Caparis - PvdA, VL, GBL,
CU, PGL
Aangenomen met algemene stemmen.
“Overwegende dat:
•
Het bestuur van de GR SW Fryslan besloten heeft tot een verantwoorde versnelde
afbouw van de sociale Werkvoorziening;
•
De werkgroep Herstructurering sociale Werkvoorziening opdracht heeft gekregen om
met alle partijen te zoeken naar manieren voor uitvoering van dit besluit;
•
De bevindingen van de werkgroep zijn neergelegd in de “eindrapportage werkgroep
herstructurering sociale Werkvoorziening”;
•
De raad een zienswijze kan indienen;
Is van mening dat:
•
Het gaat om een ingrijpend proces voor kwetsbare mensen, en dat begeleiding, geduld
en aandacht voor de impact van veranderingen voor deze mensen voor de gemeenteraad van
groot belang is.
•
Over de onderstaande passage uit het rapport verwarring kan ontstaan:
“In deze transitieperiode van de huidige naar de gewenste situatie zijn gemeenten bereid door
(extra) opdrachten en/of tijdelijke inzet van personeel (uitkeringsgerechtigden) bij te dragen”
zodat frictiekosten zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven”.
•
Deze passage kan begrepen worden als gebruik van re-integratietrajecten primair voor
bedrijfsmatige en economische doeleinden wat tot oneerlijke concurrentie en verdringing kan
leiden;
•
Het uitgangspunt van het College bij de tijdelijke inzet van personeel bij Caparis
betaald werk is;
•
Dat de herstructurering van Caparis gebaat is bij een optimale betrokkenheid van
werknemers bij hun werkomstandigheden;
•
Het college er op toeziet dat bij alle fasen van de herstructurering de Ondernemersraad
en de WSW-raad actief betrokken wordt bij de formele en informele stappen in het proces;
•
In het organisch proces piketpalen moeten worden geslagen waar dit mogelijk is om
goed te kunnen anticiperen op onzekerheid bij werknemers en opdrachtgevers;
•
Niet alleen de continuïteit van werk in het toetsingskader van belang is maar ook dat
het gaat om kwalitatief goed werk, passend bij de werknemer en dat er sprake is van een
waarborg van het bestaansminimum voor de werknemers;
•
Het college er op toeziet dat door de opdrachtgevers het CAO WSW wordt nageleefd
specifiek gericht op goed werkgeverschap, medezeggenschap en medewerkerstevredenheid;
(Niet door VVD, CDA, D66)
Verzoekt het college:
•
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;
En gaat over tot de orde van de dag.”
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20160118 Motie onderzoek verruiming locatiebeleid coffeeshops;
‘McWeed’ – D66, PvdA, PGL, VL
Aangenomen met 20 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
Voor: D66, PvdA, PGL, VL
“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 18 januari 2016,
behandelende nota Bijzondere Wetten;
Overwegende dat:
- Het huidige locatiebeleid betreffende coffeeshops al in 1997 is vastgesteld.
- Er sinds die tijd strengere vestigingseisen zijn gekomen, waaronder het
afstandscriterium.
- Er op een relatief klein oppervlakte in het drukbevolkte centrum 12 coffeeshops
gevestigd zijn.
- Er diverse omwonenden verkeersoverlast ervaren van bezoekers van de coffeeshops.
- Coffeeshops een gelijksoortige belasting geven op de binnenstad als andere horeca.
- Er ondanks regelmatige controles zelden overtredingen van de regels worden
gerapporteerd.
- Bij de mogelijke komst van een onderwijsinstelling naar het centrum meerdere
coffeeshops ten gevolge van het afstandscriterium gedwongen moeten sluiten.
Verzoekt de burgemeester:
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.
En gaat over tot de orde van de dag.”
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20160118 Motie voor behoud restrictief vestigingsbeleid
coffeeshops – CDA, VVD, CU
Verworpen met 26 stemmen tegen en 12 stemmen voor.
Voor: CDA, VVD, CU
Overwegende dat:
• Leeuwarden relatief veel coffeeshops heeft;
• Het Nederlandse coffeeshopbeleid is erop gericht de coffeeshops kleiner en
beheersbaarder te maken, de aantrekkingskracht op drugstoeristen te verminderen,
overlast te beperken en de georganiseerde hennepcriminaliteit te bestrijden;
• Een goede Bibob handhaving, handhaving van het afstandscriterium en toetsen op
overtreding van de gedoogcriteria heeft geleid tot het terugdringen van het aantal
coffeeshops in Nederland;
• Het kabinet in 2014 heeft besloten om de zichtbaarheid van coffeeshops voor
scholieren te verkleinen en in het afstandscriterium de afstand tussen scholen en
coffeeshops te vergroten naar 250 meter;
• De burgemeester onlangs, per zijn bevoegdheid, de memo bijzondere wetten heeft
aangepast;
• Daarbij ruimte heeft gecreëerd voor het vestigen van coffeeshops in de buurt van
jongerencentra en opvangplaatsen;
• Ondertekenende partijen dat contraproductief achten in het licht van een
ontmoedigingsbeleid softdrugs onder jongeren;
Roept de burgemeester op:
• Criteria voor coffeeshops in de nabijheid van jongerencentra en opvangplaatsen te
behouden op het niveau van de afgelopen jaren;
• Het begrip jongerencentrum te definiëren als ‘een locatie waar jongeren bijeen
kunnen komen voor ontspanning en vorming’, zoals het onlangs geopende Jimmy’s;

En gaat over tot de orde van de dag.”
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20160118 Motie buiten de orde: geen nieuwe gasboringen in
gemeente Leeuwarden – D66, PvdA, PGL, FNP, VL
Aangenomen met algemene stemmen.

“De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 18 januari,
behandelende de motie Geen nieuwe gasboringen in gemeente Leeuwarden;
Overwegende dat:
In het Collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat Leeuwarden op termijn
onafhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen en werk wil maken van een transitie
naar een duurzame samenleving;
Constaterende dat:
- Deze duurzame ambitie door meerdere partijen in de raad gesteund wordt;
- Er in de gemeente door partijen (seismisch) onderzoek wordt voorbereid om
proefboringen te doen;
- Nieuwe gasboringen in tegenstelling zijn met de hierboven gestelde ambitie;
Spreekt zich uit:
Geen nieuwe gaswinning te wensen op gemeentelijk grondgebied;
En gaat over tot de orde van de dag.”
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15 februari 2016
20160215 Motie buiten de orde: Uitfestival 2016 – PvdA, PGL, CDA,
VVD, VL
Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen: GB, D66, CU
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 15 november 2016;
overwegende dat:
-

-

-

het Uitfestival reeds gedurende een lange reeks van jaren de belangrijkste
opening van het culturele seizoen in Fryslân vormt,
het Uitfestival in een brede behoefte voorziet gezien het hoge aantal deelnemers
en bezoekers,
het essentieel is dat cultuur bereikbaar is voor zoveel mogelijk inwoners van
Fryslân. Het Uitfestival levert daar een belangrijke bijdrage aan.
de organisatie van het Uitfestival in 2016 ernstig onder druk staat door het
ontbreken van financiële middelen,
het niet wenselijk is dat het Uitfestival dat een belangrijke plaats inneemt in de
evenementenkalender van Leeuwarden en Fryslân op weg naar Culturele
Hoofdstad 2018 in 2016 niet door kan gaan,
de gemeenteraad komend jaar besluit over haar toekomstig evenementenbeleid,
het wenselijk is dat de gemeente in samenwerking met de culturele instellingen,
de Stichting Culturele Hoofdstad en de provincie zich inspant om een Fries
Uitfestival waar instellingen uit de hele provincie zich presenteren aan een breed
publiek, mogelijk te maken,
het van belang is dat er tijdens het Uitfestival ruim aandacht is voor Culturele
Hoofdstad 2018;

draagt het college op:
-

-

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.

en gaat over tot de orde van de dag.”
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20160215 Amendement Adviesraad Sociaal Domein
“functiecombinatie” – PGL, GBL, PvdA, VL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Tegen: D66, CU, VVD, CDA, dhr. Martens (PvdA)
De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 15 februari 2016,
behandelende de verordening Adviesraad Sociaal Domein,
Overwegende:
•

Dat leden van een Advies Sociaal Domein altijd spreken zonder ‘last of
ruggespraak, en daarmee per definitie een onafhankelijke functie hebben,

•

Dat er desalniettemin functies en taken bij een gemeente kunnen zijn die
–voor een heldere en transparante besluitvorming en advisering- niet
combineerbaar zijn met een functie of taak in de Adviesraad,

•

Dat de aanduiding van uitsluiting voor een Adviesraad bij een
‘vertegenwoordigende functie voor een politieke partij’ multi-interpretabel
en vaag is, en geen recht doet aan de betrokkenheid van burgers bij
verschillende maatschappelijke organisaties en functies, zonder enig
zakelijk belang,

•

Dat het echter wel van groot belang is voor een correcte en adequate
besluitvorming van adviesraad én gemeenteraad dat functies, taken én
rollen zichtbaar gescheiden zijn,

Besluit:
•

De passage in de verordening artikel 2 punt 4 “De leden, de voorzitter,
secretaris en de penningmeester van de adviesraad voor het sociaal
domein, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke
partij. De leden zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn
niet in dienst van de gemeente” te vervangen door:”De leden, de
voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn geen lid van het college of
de gemeenteraad, en nemen niet deel aan het politiek forum of
debat namens een politieke partij, en zijn niet in dienst van de
gemeente.”
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20160215 Amendement Naamgeving Adviesraad Sociaal Domein –
PGL, GBL,VL
Verworpen met 9 stemmen voor en 29 tegen.
Voor: PGL, VL, GBL

De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 15 februari 2016, behandelende de
verordening Adviesraad Sociaal Domein,

Overwegende:

•

Dat de leden van een Adviesraad Sociaal Domein spreken en afwegingen maken
uit hoofde en in het belang van gebruikers van voorzieningen va de gemeente,
oftewel ‘cliënten’,

•

Dat het in de wereld van zorg en overheid heel gebruikelijk is dat, ook wanneer er
belangenbehartigers van cliënten in een Adviesraad zitten, de naam cliëntenraad
te blijven voeren voor een adviesraad,

•

Dat een heldere aanduiding en naamgeving van belang is voor een goed beeld van
de rol en het belang van een Adviesraad,

Besluit:

•

De titel van de voorliggende verordening te wijzigen in ‘Cliëntenadviesraad
Sociaal Domein’.

•

In de tekst van de verordening op allen plaatsen het woord ‘Adviesraad’ te
vervangen door ‘Cliëntenadviesraad’.
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20160215 Amendement “ervaringsdeskundigheid” verordening
Adviesraad Sociaal Domein – PGL, GBL, VL
Verworpen met 14 stemmen voor en 24 tegen
Voor: PGL, GBL, D66, VL, De Koning (PvdA)

De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 15 februari 2016,
behandelende de verordening adviesraad Sociaal Domein,

Overwegende dat:

•

Een belangrijke (meer)waarde van het advies van de Adviesraad is dat het
advies overwegend gegeven wordt door burgers die het beleid van de
gemeente ‘ondergaan’, oftewel gebruik maken van ‘een voorziening’ van
de gemeente Leeuwarden,

•

Dat het daarnaast mogelijk moet blijven om, naast ervaringsdeskundigen,
betrokken burgers te betrekken bij, en zitting te kunnen laten nemen in
een Adviesraad,

Besluit in de verordening op te nemen:

• Als nieuw artikel 2 lid 5: De meerderheid van de in te stellen
Adviesraad Sociaal Domein is gebruiker van voorzieningen van de
gemeente.
• Artikel 2 lid 5 te vernummeren tot artikel 2 lid 6.

13

moties/amendementen 2016

21 maart 2016
20160321 Moasje bûten de oarder oangeande de Doarpsmûne yn
Reduzum – CDA, PGL, CU, D66, VL, PvdA
Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen
Tegen: FNP, GBL, VVD
Oerwaagjende dat:
• It doarp Reduzum graach harren doarpsmûne nei rom 20 jier ferfange wol
om’t de âlde mûne te meitsjen kriget mei stigende ûnderhâldslêsten.
• Der fan de opbringst fan de doarpsmûne fan Reduzum ferskate duorsume
ynfestearings dien binne yn sawol Reduzum as ek yn Idaerd en Friens ta
befoardering fan de leefberens fan dizze doarpen.
• De bou fan in hegere mûne needsaaklik is, om by de tiid te bliuwen mei de
nijste techniken en optimalisearingen dy’t yn dy tiid plak fûn ha.
• In nije mûne mei de hjoeddeistige hichte mei SDE-subsydzje net mear
rendabel is. Hjirom rêst, op it stuit dat de mûne net ferhege wurde mei,
allinne noch de opsje om de mûne ôf te brekken en dit mienskipsprojekt te
beëindigjen.
• De opbringst fan in nije mûne 4 kear sa heech as dy fan de âlde mûne is.
• It doarp Reduzum op’e nij € 400.000,00 by elkoar garre hat en ferskate
banken ree fûn binne om mei te finansieren.
• It bestemmingsplan, destiids fêststeld troch de eartiidse gemeente
Boarnsterhim, te beheind is kwa hichte.
• It kolleezje fan Boargemaster & wethâlders fan Ljouwert it ferheegjen fan
de mûne, mei 9 meter, stipet en de yntsjinners fan dizze moasje dit
graach ûnderstreekje wolle.
• Dat, yn tsjinstelling ta oare plakken yn’t lân, de doarpsmûne fan Reduzum
breed droegen wurdt troch it doarp en buordoarpen Friens en Idaerd en
gjin ûnwinslike ûntwikkeling is.
Fersiket it kolleezje:
• 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
En giet oer ta de oarder fan de dei.
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20160321 Amendement op bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
“Wergea - Grut Palma” – PvdA, CDA, GBL
Aangenomen met 31 stemmen voor en 5 tegen
Tegen: PGL, VL
Het is onwenselijk dat in deelgebied ‘A’ oostelijk van Keardok en westelijk van het vaartje langs De
Terp (zie kaartje hieronder) rijwoningen kunnen worden opgericht. Door het indienen van dit
amendement stellen we voor de tekst in het bestemmingsplan zodanig aan te wijzigen dat in het
betreffende deelgebiedje alleen “vrijstaande woningen” en/of “twee onder een kap woningen”
kunnen worden gerealiseerd.
Overwegende dat:
in het genoemde deelgebiedje rijwoningen niet wenselijk zijn om confronterende/afsluitende
wandvorming te voorkomen;
woningen aan de Terp al ca. 1 meter lager liggen dan het plangebied dat nl is opgehoogd;
door in het betreffende gebiedje geen rijwoningen toe te staan er goede en acceptabele
doorzicht naar het westen blijft;
deze beperking de kwaliteit van het betreffende woongebied ten goede zal komen zowel
voor de bewoners van de Terp als voor de toekomstige bewoners;
het gebied langs dit vaartje een waardevol groen en open gebied betreft die goede
zichtlijnen laat en tevens een goede overgang geeft van oud (dorp) naar het nieuwe
plangebied en dat dit behouden moet blijven;
deze aanpassing o.i. de verkoopbaarheid zal versterken;
Besluit:

•
•

-- kaartje is ook als bijlage toegevoegd.
De plankaart te wijzigingen conform bijgevoegde gewijzigde verbeelding
Toe te voegen aan de regels zoals opgenomen in de bijlagen van het bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan “Wergea - Grut Palma” het volgende artikel: W. MaW

5.6 Wijzigingsbevoegdheid
5.6.1 Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding
“vrijstaand” en “twee aaneen” wordt verwijderd.
5.6.2 Toetsingscriteria
de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en
nabijgelegen gronden niet worden geschaad;
het aantal woningen binnen het plangebied niet meer bedraagt dan het
maximum van toelaatbare 104 woningen;

15

moties/amendementen 2016

20160321 Amendemint Bestimmingsplan “Wergea – Grut Palma” –
FNP, D66
Verworpen met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen
Voor: FNP, D66
Oerweagjende dat:
- de Krisis- en Werstelwet yn 2010 ynsteld is mei as doel de tastânkomming fan grutte
ynfrastrukturele wurken mear faasje te jaan
- troch dizze wet de mooglikheden fan berop en beswier fan belanghawwenden beheind
wurde
- de Ried fan de gemeente Ljouwert it tige wichtich fynt dat de ynwenners serieus naam
wurde troch it gemeentebestjoer
- betrouwen yn it gemeentebestjoer krúsjaal is yn de relaasje tusken boarger en gemeente
- der in protte rjochtlike prosedueres foar te kommen binne troch goed oerlis tusken
gemeentebestjoer en belanghawwenden
- it by it bestimmingsplan Grut Palma giet om in relatyf lytse planologyske feroaring
Beslút it foarlizzende riedsbeslút as folgjend oan te passen:
ûnder punt 5: “de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;” ferfalle te litten en de
opfolgjende nûmering hjir op oan te passen.
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9 mei 2016
20160509 Motie betrekken burgers bij politieke besluitvorming GBL
Aangenomen met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen
Tegen: FNP en List Pier Tilma
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen 9 mei 2016, behandelende de ‘de
Referendumverordening’;
overwegende dat:
1.
De gemeenteraad om diverse redenen grote waarde hecht aan het betrekken van
burgers bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid.
2.
Er op lokaal niveau in het land nieuwe werkwijzen te zien zijn waarbij meer
burgerbetrokkenheid wordt nagestreefd.
3.
Leeuwarden wil leren van werkvormen die elders in het land op diverse plaatsen en
diverse onderwerpen met succes zijn toegepast.
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.
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20160509 Motie Voorlopig planontwerp Toeristische Oostelijke
Vaarroute Leeuwarden – List Pier Tilma, PvdA, PGL, D66, FNP, VL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen
Tegen: VVD, CU, CDA, GBL
“De raad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 9 mei 2016 behandelende het agendapunt
Beweegbare Prins Hendrikbrug en oostelijke vaarroute naar de binnenstad;
constaterende dat :
De Stichting Leeuwarder Museumhaven een burgerinitiatief is gestart om de Prins
Hendrikbrug beweegbaar te maken en de oostelijke vaarroute weer bevaarbaar te maken. De
Stichting Museumhaven daar de nodige ondersteuning van het Leeuwarder bedrijfsleven en
de watersportbranche voor heeft gekregen.
overwegende dat:
Een toekomstige oostelijke vaarroute de binnenstad van Leeuwarden één uur
dichterbij het centrale merengebied (Grou – Earnewâld) vice versa brengt,
De oostelijke vaarroute een veel aantrekkelijker vaarroute voor de watersporters is dan
de huidige route,
De oostelijke vaarroute een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid op het van
Harinxmakanaal, met name bij de Spoorbrug omdat door de substantiële afname van de
pleziervaart de kans op confrontatie met de beroepsvaart afneemt,
De oostelijke vaarroute door de komst van passantenplaatsen, ligplaatsen, horeca
ontwikkelingen etc, een belangrijke economische impuls voor de binnenstad van Leeuwarden
zal betekenen,
De ontwikkelingen gezien de nabije ligging (Nieuweweg, Zuidergrachtwal) van de te
ontwikkelen passanten- en ligplaatsen voor het kernwinkelgebied van Leeuwarden en de
Blokhuispoort van groot belang zal zijn,
De effecten van het creëren van nieuwe passantenplaatsen nabij de binnenstad op de
oostelijke vaarroute tot nu toe niet in de onderzoeken zijn meegenomen,
Een smallere ranke beweegbare Prins Hendrikbrug bijdraagt aan de
stedenbouwkundige opwaardering van de stadsentree vanaf het nieuwe stationsgebied tot en
met het nieuwe Zaailand,
De oostelijke vaarroute van invloed zal zijn op de doorstroming van verkeer op onder
anderen de oude oostelijke rondweg,
De effecten op de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk beperkt moet worden
door de route alleen in het toeristisch seizoen open te stellen, door beperkte openingstijden te
hanteren en konvooivaren te overwegen,
Voor het bepalen van de haalbaarheid van de toeristische oostelijke vaarroute en met
name voor het bepalen van de kosten van het project noodzakelijk is dat de plannen verder
worden uitgewerkt tot het niveau van een voorlopig ontwerp,
draagt het college op :
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
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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.
en gaat over tot de orde van de dag.”
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20160509 Amendement vereisten voor definitief verzoek tot
referendum – PvdA
Aangenomen met 21 stemmen voor en 15 stemmen tegen
Voor: PvdA, CDA, VVD, List Tilma
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 9 mei 2016 en behandelende de
referendumverordening Leeuwarden,
Overwegende dat:
De mogelijkheid tot het houden van een referendum onderdeel is van het democratisch
palet in Nederland
Wij in Leeuwarden ook die mogelijkheid willen bieden, zowel voor een raadgevend als een
raadplegend referendum
Bij een raadgevend referendum kiesgerechtigden hiertoe een verzoek kunnen doen
Daarvoor minstens 300 kiesgerechtigden een inleidend verzoek kunnen doen uiterlijk 5
dagen voor de besluitvorming in de raad
Indien aan de vereisten voor een inleidend verzoek van artikel 2 en artikel 3 is voldaan, een
procedure tot het indienen van een definitief verzoek tot het houden van een referendum kan
worden opgestart
Dat het voldoen aan de vereisten van een definitief verzoek tot gevolg heeft dat er een
referendum kan komen
Het referendum als een uiterst en zwaar middel gezien wordt, en tijd en geld kost
Er eerdere manieren zijn om invloed uit te oefenen op te nemen besluiten van de
gemeenteraad
In het voorgelegde collegevoorstel een verklaring tot ondersteuning op elke plek in
Leeuwarden of daarbuiten gezet kan worden, op verzoek van iemand met een daartoe
verstrekte lijst die daarmee bijvoorbeeld op de markt staat, langs de deuren gaat, op deze lijst
ergens ophangt zonder de benodigde informatie
Het houden van een referendum daarom door een substantieel aantal kiesgerechtigden
relevant gevonden moet worden, om de kosten en tijd die dit met zich meebrengt voor alle
inwoners van Leeuwarden te legitimeren
“substantieel en relevant” zich manifesteert door vereisten te stellen aan het minimum
aantal verzoekers – namelijk 3000 (3,5%) – alsmede de wijze waarop de verzoeken moeten
worden ingediend.
Dit van de verzoekers vraagt dat zij dit weloverwogen doen en daarvoor enige moeite doen
Wij vinden dat het voor het instellen van een referendum niet te veel gevraagd is om van
kiesgerechtigde inwoners van Leeuwarden te vragen om een verzoek hiertoe “te brengen”
door dit kenbaar te maken bij 1 van de daartoe ingerichte loketten op het stadskantoor of op
minstens 4 andere plaatsen
Besluit de tekst van artikel 5 en 6 als hieronder te vervangen
Voorgesteld Artikel 5 Definitief verzoek
1. Indien de raad heeft besloten dat aan de vereisten voor een inleidend verzoek is voldaan of
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen
het besluit van de raad dat aan de vereisten voor een inleidend verzoek niet is voldaan
gegrond wordt verklaard, kan iedere kiesgerechtigde een verklaring tot ondersteuning van het
inleidend verzoek afleggen. Voor het indienen van ondersteuningsverklaringen stelt de raad
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een periode vast van zes weken. De verklaring tot ondersteuning dient binnen de termijn van
zes weken door de Griffier te zijn ontvangen.
2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor het kiesrecht is voldaan, is bepalend of dit op
enig tijdstip binnen de in het eerste lid bedoelde termijn het geval was.
3. Een verklaring tot ondersteuning wordt afgelegd door het plaatsen van de voornaam, de
achternaam, het adres, de geboortedatum, de geboorteplaats en de handtekening op een lijst of
een fotokopie daarvan.
4. Op de lijst kunnen ondersteuningsverklaringen van één of meerdere kiesgerechtigden staan.
5. De lijst wordt kosteloos beschikbaar gesteld door Griffier en is reeds voorzien van een
benaming van het voorgenomen besluit waarop de ondersteuningsverklaring betrekking heeft.
Een downloadbare versie van het ondersteuningsformulier staat gedurende de in lid 1
genoemde periode op de website van de gemeente.
6. Een door de Griffier aan te wijzen persoon tekent bij ontvangst van een lijst hierop de
datum van ontvangst aan.
7. Een kiesgerechtigde mag niet meer dan één verklaring tot ondersteuning van hetzelfde
inleidend verzoek afleggen.
8. Een afgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
9. Door de gemeenteraad kan worden bepaald dat ondersteuningsverklaringen op
elektronische wijze kunnen worden afgelegd. Bij het plaatsen van een handtekening op het
elektronische formulier dient de ondertekenaar zich te legitimeren met behulp van zijn Digid.
te vervangen met Artikel 5 Definitief verzoek
1. Indien de raad heeft besloten tot aanhouding overeenkomstig artikel 4, vierde lid of een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen het
besluit van de raad dat aan de vereisten voor een inleidend verzoek niet is voldaan gegrond
wordt verklaard, kunnen kiezers - in aantal minstens 3000 kiesgerechtigde inwoners van de
gemeente Leeuwarden - aangeven dat zij het verzoek ondersteunen om een referendum te
houden. De handtekeningen behorend bij het inleidend verzoek tellen hierbij niet mee. Voor
het indienen van ondersteuningsverklaringen stelt de raad een periode vast van zes weken.
2. De verklaring tot ondersteuning dient vergezeld te gaan van handtekeningen van de in het
eerste lid bedoelde kiezers, met opgave van naam, adres, geboortedatum en woonplaats,
alsmede van een vermelding van het desbetreffende voorgenomen besluit.
3. De in het tweede lid bedoelde gegevens dienen te worden geplaatst op daartoe van
gemeentewege verstrekte lijsten.
4. Deze lijsten kunnen worden getekend in het stadskantoor en op minstens vier andere in de
gemeente door het college van B&W aangewezen plaatsen.
5. Alle uitgebrachte handtekeningen ten behoeve van het definitieve verzoek worden door
medewerkers van de gemeente op persoonsgegevens en kiesgerechtigdheid gecontroleerd.
Ongeldig zijn de ondersteuningsverklaringen die:
a. niet alle gegevens bevatten die op grond van artikel 5 lid 3, op de lijst moeten worden
geplaatst;
b. de gegevens bevatten van een persoon die niet kiesgerechtigd is;
c. onjuiste gegevens bevatten;
d. afkomstig zijn van personen die meer dan één verzoek tot het houden van een referendum
over dezelfde wet hebben ingediend.
6. Een afgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
7. Door de gemeenteraad kan worden bepaald dat ondersteuningsverklaringen op
elektronische wijze kunnen worden afgelegd. Bij het plaatsen van een handtekening op het
elektronische formulier dient de ondertekenaar zich te legitimeren met behulp van zijn Digid.
Voorgesteld artikel 6 Beoordeling van het definitieve verzoek
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1. De griffier stelt binnen twee weken na afloop van de periode waarin er
ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingediend, indien er ondersteuningsverklaringen
zijn afgelegd, het aantal afgelegde ondersteuningsverklaringen vast.
2. Indien er drieduizend of meer ondersteuningsverklaringen zijn afgelegd, stelt de griffier het
aantal geldige en ongeldige ondersteuningsverklaringen vast.
3. Ongeldig zijn de ondersteuningsverklaringen die:
e. zijn ingediend op een lijst die door de Griffier is ontvangen buiten de termijn, bedoeld in
artikel 5 lid 1;
f. niet zijn ingediend op een lijst als bedoeld in artikel 5 lid 5;
g. niet alle gegevens bevatten die op grond van artikel 5 lid 3, op de lijst moeten worden
geplaatst;
h. de gegevens bevatten van een persoon die niet kiesgerechtigd is;
i. onjuiste gegevens bevatten;
j. afkomstig zijn van personen die meer dan één verzoek tot het houden van een referendum
over dezelfde wet hebben ingediend.
4. De controle van de ondersteuningsverklaringen die niet reeds op grond van lid 3, ongeldig
zijn verklaard, kan geschieden door middel van een door een, onder toezicht van een daartoe
door de raad benoemde notaris, te houden steekproef.
5. De griffier doet van de uitkomst van zijn onderzoek op grond van lid 1 t/m 4 verslag aan de
gemeenteraad.
6. De gemeenteraad besluit binnen vier weken na afloop van de termijn van zes weken,
bedoeld in artikel vijf lid 1, of het definitieve verzoek tot het houden van een referendum
wordt toegelaten.
Te vervangen door Artikel 6 Beoordeling van het definitieve verzoek
1. De griffier stelt binnen twee weken na afloop van de periode waarin er
ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingediend, indien er ondersteuningsverklaringen
zijn afgelegd, het aantal afgelegde geldige ondersteuningsverklaringen vast.
2. De griffier doet van de uitkomst verslag aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad besluit binnen vier weken na afloop van de periode waarin er
ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingediend, of aan de vereisten in artikel 5 is
voldaan en of het definitieve verzoek tot het houden van een referendum wordt toegelaten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20160509 Amendement gekwalificeerde meerderheid – PvdA
Verworpen met 15 stemmen voor en 21 stemmen tegen
Voor: PvdA, de heer Van der Wal (PGL), VVD.
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 9 mei 2016 en behandelende de
referendumverordening Leeuwarden,
Overwegende dat:
De mogelijkheid tot het houden van een referendum onderdeel is van het democratisch
palet in Nederland
Wij in Leeuwarden ook die mogelijkheid willen bieden, zowel voor een raadgevend als een
raadplegend referendum
In een referendumverordening een kwalificatie van wanneer er sprake is van een “geldige
uitslag” van een referendum voor de inwoners van Leeuwarden duidelijkheid en vertrouwen
geeft
In den lande hiervoor verschillende drempels zijn die zich uiten in percentages in
opkomstdrempel of gekwalificeerde meerderheid
In het voorstel van het college gekozen is voor een opkomstdrempel van 30%
Bij het onlangs gehouden referendum over Oekraine is gebleken dat het gegeven van een
opkomstdrempel van invloed is op het stemgedrag: ja stemmers hebben deels gestemd en zijn
deels strategisch thuis gebleven
Een dergelijk strategisch stemgedrag de uitkomst vertekent, terwijl een referendum juist
bedoeld is om een representatieve uitslag te geven die van invloed is op de keuze van de
gemeenteraad
Een andere methode, te weten de gekwalificeerde meerderheid, dit stemgedrag niet op die
manier beïnvloedt
De geldigheid wordt dan bepaald door een minimum% van de kiesgerechtigden dat
dezelfde keuze heeft gemaakt, ja dan wel nee.
In de vorige referendumverordening sprake was van een gekwalificeerde meerderheid van
30%; hierover concludeerde de heer Rosema in zijn evaluatie van het referendum van 2006
dat dit een nagenoeg onhaalbare drempel is en adviseerde hij dit percentage te heroverwegen
Een gekwalificeerde meerderheid van 25% een substantieel en representatief aandeel van
de kiesgerechtigden met een ja of nee stem vereist voor een “geldige uitslag” en tegelijkertijd
een reëel percentage is
Besluit de tekst van artikel 14 als hieronder
Artikel 14 Geldigheid van de uitslag
1. Het referendum is geldig indien het aantal geldig uitgebrachte stemmen meer bedraagt dan
30% van het aantal kiesgerechtigden.
te vervangen met
Artikel 14 Geldigheid van de uitslag
1. De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van een gekwalificeerde
meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen. Deze meerderheid omvat
tenminste 25 procent van hen die voor dit referendum stemgerechtigd waren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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30 mei 2016
20160530 Motie Caparis – VL, GBL, PGL, PvdA, CU
Aangenomen met algemene stemmen
De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016
In bespreking over de ontstane situatie rondom de GR SW en het uitvoerend bedrijf Caparis.
Overwegende dat:
•
Gemeenten ooit samenwerkingsverbanden zijn aangegaan om de SW wet uit te
voeren. De werknemers kregen een dienstverband bij een gemeenschappelijke regeling. De
gemeenschappelijke regeling heeft Caparis als uitvoeringsbedrijf opgericht met als doel
maatschappelijk rendement te behalen voor haar werknemers.
•
De GR is ingesteld om een kwetsbare groep werknemers te beschermen en het SW
bedrijf er is voor het behalen van maatschappelijk rendement van deze medewerkers.
•
Vanaf het begin is er geworsteld met de rolverdeling tussen publiek en privaat en het
dragen van ondernemersrisico.
•
Met de veranderde wet en regelgeving de focus nog nadrukkelijker ligt op het
financieel rendement.
•
(SW) bedrijven het lastig vinden om mensen met een beperking in te zetten omdat ze
minder opleveren.
•
Het juist in een tijd waarin maatschappelijk duurzaam ondernemen steeds belangrijker
wordt en er bij Caparis allerlei misstanden zijn geconstateerd, de tijd rijp is om in te grijpen in
op de huidige bestuursinrichting en de GR.
•
Een quickscan uit te voeren naar de vraag wie er nu in feite verantwoordelijk is voor
de huidige problemen bij Caparis.
•
Terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling van de gemeente om goed werk en
goed werkgeverschap te realiseren voor deze kwetsbare groep medewerkers.
•
Te komen met een voorstel welke opzet voor de SW wenselijk is en wat daarvan de
consequenties zijn voor de betrokken werknemers, de activa, partnergemeenten en onze
gemeentelijke financiën.
•
Waarbij good governance en directe invloed voor de gemeenten in acht wordt
genomen.
Verzoekt het college 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.
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20160530 Motie Talentontwikkeling – PvdA, FNP, VVD, PGL, CU, VL,
List Pier Tilma
Aangenomen met 27 stemmen voor en 10 tegen
Tegen: CDA, GBL
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 mei 2016 ,behandelende de
Midterm Review.
Overwegende dat :
De raad meermalen het belang van de doorlopende leerlijn op het gebied van kunst- en
cultuureducatie heeft benadrukt,
De kunst – en cultuureducatie in het basisonderwijs goed geborgd is en door de
voorstellen van het college ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs goed geborgd kan worden,
De talentontwikkeling voor kinderen en jongeren in Leeuwarden met name door verschillende kleinere instellingen, zoals n’Meeuw, Jeugddansopleiding, VHDG,, Grafisch
Atelier verzorgd wordt,
Deze instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere zelfontplooiing en
mogelijke professionalisering van deze kinderen /jongeren. En daarmee talent ook langer in
Leeuwarden een toekomst heeft,
Deze instellingen momenteel over onvoldoende middelen beschikken om substantieel
en meerjarig een bijdrage te leveren cq te investeren in talenontwikkeling en dat daarmee de
gewenste doorlopende leerlijn niet geborgd is,
De instellingen deze problematiek in het Forum van 25 april 2016 uitdrukkelijk aan de
orde hebben gesteld,
Het college voor 2017 en 2018 een incidentele uitzetting van 2 x 75000,- voorstelt en
dat daarmee niet wordt voorzien in een structurele voorziening voor de talentontwik-keling en
dat de genoemde bijdrage gezien de huidige ambities aan de lage kant is,
Het conform de argumentatie voor de structurele borging van de kunst- en cultuureducatie in het onderwijs, tot de aanbeveling strekt dat de talentontwikkeling in Leeuwarden
ook structureel gefinancierd wordt.
Verzoekt het college :
Bij de begroting 2017 met een voorstel tot structurele dekking van minimaal de genoemde bijdrage van 75.000. euro te komen, alsmede een inspanningsverplichting mee te
geven deze bijdrage met 25.000,- per jaar structureel te verhogen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie knelpunten sportaccommodatie LAC Frisia 1883 –
PvdA, PGL, FNP, GBL
Aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen
Voor: PvdA, PGL, GBL, D66, FNP VL, dhr. Bevers (VVD)
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 en behandelende het
richtinggevend debat met betrekking tot de MTR Leeuwarden,
Overwegende dat:
•
Dat bij de MTR een aantal knelpunten rond sportaccommodaties aangepakt worden
mits er financiële ruimte is.
•
Dat het College de behoefte van LAC Frisia aan het omzetten van een natuurgrasveld
naar een kunstgrasveld niet heeft voorgesteld, maar wel het plaatsen van 2 lichtmasten.
•
Dat de motivering hiervoor is “Omdat er dan een overschot aan trainingsvelden komt”,
alsmede “dat er geen aanwijzingen zijn voor groei voor de komende tijd/toekomst”.
•
Dat op verzoek van enkele fracties door de gemeente bij de KNVB een
behoeftebepaling gevraagd is met recentere cijfers. Hieruit blijkt dat het ledenaantal wél is
gegroeid en dat er bij LAC Frisia 1883 een tekort is aan een wedstrijdveld en trainingsveld.
•
LAC Frisia heeft aangegeven dat, indien de gemeente een kunstveld aanlegt, zij zelf
zal zoeken naar financiering van de lichtmasten.
•
Dat de kosten van een kunstgrasveld € 400.000 bedragen.
•
Dat het dan voor de hand ligt dat ook het laatst overgebleven knelpunt nl. het knelpunt
rond kleedruimten wordt aangepakt waarmee de knelpunten worden opgelost en de
accommodatie voldoet aan de eisen van de bonden/VNG. En dat dit een gewenste situatie is.
•
Dat dit laatste volgens het College gaat om een investering van € 190.000.
•
Dat in het verleden met zelfwerkzaamheid van verenigingen accommodaties zijn
gebouwd voor een lager bedrag dan wel met cofinanciering van de verenigingen.
•
In de Nota Sportaccommodatie en de berekeningen van het College niet wordt
ingegaan op de mogelijkheid van cofinanciering en eigen initiatieven van de vereniging.

Verzoekt het College:
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.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie voor prioritering speelruimtebeleid – CDA, VVD
Aangenomen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Voor: CDA, VVD, D66, CU, VL, PGL
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016, behandelend
het agendapunt MTR, gelezen het raadsvoorstel.
Overwegende dat:
•
Spelen voor de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk is;
•
Een actualisatie van beleid op speelruimte nodig is;
•
Binnen de huidige middelen van speelruimte alleen ruimte is voor het continueren van
de bestaande situatie;
•
De speeltoestellen in voormalig Boarnsterhim van lagere kwaliteitsniveau zijn dan in
Leeuwarden;
•
Er een structureel tekort is op beheer en onderhoud van de toestellen in voormalig
Boarnsterhim dat € 20.000 bedraagt;
•
Er voor achterstallig onderhoud incidenteel nog € 50.000 nodig is;
•
Harmonisatie uiterlijk na twee geschiedt dient te zijn;
•
Daarnaast in de gemeente Leeuwarden voor 2017 nog € 35.000 nodig is om
ondeugdelijke toestellen te vervangen.
Overwegende dat:
•
Jantje Beton als richtlijn stelt dat er minstens 3% aan speelruimte behoort te zijn;
•
Niet alle wijken in de gemeente Leeuwarden hieraan voldoen;
•
De gemeenteraad het initiatiefvoorstel van het CDA en PvdA over natuurlijk spelen
heeft aangenomen;
•
De groene speelpleinen een succes is en deze nog maar op twee schoolpleinen is
aangelegd;
•
Groene speelpleinen ook bijdragen aan extra speelruimte en groen in de wijken en het
natuurlijk spelen bevordert.
Overwegende dat:
•
Binnen de huidige financiële situatie nog geen zicht is op een structurele financiering
van de harmonisatie, uitbreiding en actualisatie van het speelruimtebeleid;
•
Harmonisatie een wettelijke verplichting is;
•
Er voor 2018 bij de start van een nieuw college ook middelen voor vervanging nodig
moeten zijn.
Verzoekt het college:
Om 125.000 euro beschikbaar te stellen voor de harmonisatie en het beheer en onderhoud van
de speeltoestellen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie was- en kleedruimtes Wez Warber – GBL, PvdA
Aangenomen met 24 stemmen voor en 13 stemmen tegen
Voor: GBL, PvdA, PGL, D66, VL, FNP
De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 en behandelende het
richtinggevend debat met betrekking tot de MTR Leeuwarden,
Overwegende dat:
•
Dat bij de MTR een aantal knelpunten rond sportaccommodaties aangepakt worden
mits er financiële ruimte is.
•
Dat het College constateert dat er bij Wez Warber een tekort is van 2 was- en
kleedgelegenheden
•
Door deze te bouwen de knelpunten worden opgelost en de accommodaties voldoen
aan de eisen van de bonden/VNG. En dat dit een gewenste situatie is
•
Dat het volgens het College gaat om een investering van 190.000
•
Dat in het verleden met zelfwerkzaamheid van verenigingen accommodaties zijn
gebouwd voor een lager bedrag dan wel met co-financiering van de verenigingen.
•
In de Nota Sportaccommodatie en de berekeningen van het College niet wordt
ingegaan op de mogelijkheid van cofinanciering en eigen initiatieven van de verenigingen
Verzoekt het College 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.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie Lokale stimulans – VVD, CU, CDA, PvdA
Aangenomen met algemene stemmen
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 behandelende
het richtinggevend debat
Overwegende dat:
•
Lokale ondernemers een belangrijke pijler vormen voor de Leeuwarder economie en
werkgelegenheid;
•
Lokale ondernemers evenveel kans moeten maken om een opdracht te krijgen bij de
gemeente Leeuwarden en waar mogelijk zelfs voorrang moeten krijgen;
•
Een grotere lokale inkoop goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid, lagere
transport- en reiskosten en leidt tot minder CO2-uitstoot;
•
De Gemeente Leeuwarden in 2015 € 132.032.443,- te besteden heeft bij onderne-mers.
Hier de uitgaven op het Sociaal Domein vooralsnog buiten beschouwing zijn gelaten;
•
Het College geen concrete ambitie heeft opgenomen in het Inkoop en Aanbestedingsbeleid met betrekking tot inkoop bij lokale ondernemers;
•
De afgelopen jaren in Leeuwarden gemiddeld slechts 33% van de totale inkoopwaarde bij lokale ondernemers is ingekocht. Hier de uitgaven op het Sociaal Domein bui-ten
beschouwing zijn gelaten;
•
Ondernemers niet altijd bekend zijn bij de gemeente of onbekend is hoe zij hun interesse voor opdrachten bij de gemeente kenbaar kunnen maken;
•
De VVD op 1 mei schriftelijke vragen heeft gesteld over het instellen van een lokale
inkoopdatebase waarop ondernemers hun diensten en hun interesse kenbaar kunnen maken;
•
Het instellen van lokale inkoopdatabase een goede manier is om bij onderhandse
aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) geschikte lokale on-dernemers te
vinden.
Draagt het College op:
•
Er naar te streven om minimaal 50% van de totale inkoopwaarde – daarbij de uitgaven 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;
En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie toeristenbelasting – CU, GBL, PGL, VL, PvdA
Aangenomen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Voor: CU, PvdA, GBL, PGL, VL
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 mei 2016 ,behandelende de
Midterm Review;

Overwegende dat;
•
Toerisme één van de belangrijke economische groei-sectoren is, ook qua
werkgelegenheid;
•
Leeuwarden investeert en moet blijven investeren in toeristische voorzieningen en het
zijn van een aantrekkelijke gemeente;
•
Het op voorhand niet onredelijk is om een bijdrage te vragen van de toerist voor deze
voorzieningen;
•
Op die manier de lasten voor onze eigen inwoners niet hoeven te stijgen;
•
Dat de raad een mogelijk in te stellen toeristenbelasting, net als de hondenbelasting,
wil zien als een doelbelasting waarbij duidelijk is aan welke voorzieningen voor toeristen
deze belas-ting wordt gebruikt.

Verzoekt het college 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.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20160530 Motie prioriteringen Richtinggevend debat – GBL
Verworpen met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen
Voor: GBL, VVD, FNP, VL, mw. Tjeerdema (D66), dhr. Smit (D66)
Onderwerp: Niet doorgaan extra verhoging parkeertarieven.
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 mei 2016 ,behandelende de
Midterm Review
Overwegingen:
Iedere drie jaar worden in de gemeente Leeuwarden de parkeertarieven met 10% verhoogd.
Een en ander was bedoeld om de tarieven eens in de drie jaar aan te passen aan inflatie. Echter
de stijging van 3.33% per jaar is al jaren meer dan inflatie. Reëel stijgen de tarieven dus al.
In het collegeprogramma is daarboven nog een extra verhoging opgenomen van 5%.
De aantrekkelijkheid van de binnenstad, en de werkgelegenheid daar, komt verder onder druk
te staan, zeker daar waar in de omgeving vele alternatieve locaties zijn.
Besluit:
Het niet door laten gaan van de extra verhoging van de parkeertarieven met 5% als een van de
prioriteiten aan te wijzen en het college te verzoeken dit mee te nemen bij de voorbereiding
van de (meerjaren)begroting.
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20160530 Motie afslanken uitgaven faciliterend programma MTRvoorstel 12b – D66
Verworpen met 10 stemmen voor en 27 tegen
Voor: D66, GBL, FNP, LPT
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 behandelende
het agendapunt MTR, en gelezen het collegevoorstel.
Overwegende dat;
Het college een faciliterend programma voorbereidt in het kader van CH2018 en hiertoe 1,2
miljoen aan extra uitgaven wil doen.
Constaterende dat;
-Het college voornemens is 300.000 uit te geven aan ‘bestuurlijke afstemming’ tussen
stichting en overheden onderling (programmasturing) en ambtelijke inzet.
-Bestuurlijke afstemming en programmasturing tot de kerntaken van de verantwoordelijke
bestuurders behoort.
-De gemeente Leeuwarden werkt aan een ‘andere overheid’ waar projectmatig werken een
logisch onderdeel is van de organisatie zonder dat daar extra ambtelijke capaciteit voor nodig
is.
Verzoekt het college om;
Het MTR-voorstel 12 zodanig te wijzigen dat het faciliterend programma vermindert met
300.000 euro.
En gaat over tot de orde van de dag,
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20160530 Motie voor aanpassing prioritering MTR voorstel 13:
evenementen – CDA, CU, D66
Verworpen met 17 stemmen voor en 20 stemmen tegen
Voor: CDA, D66, GBL, CU, LPT
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016, behandelend
het agendapunt MTR, gelezen het raadsvoorstel.
Overwegende dat:
•
Evenementen voor Leeuwarden belangrijk zijn omdat ze de leefbaarheid, sfeer en
aantrekkingskracht voor huidige en nieuwe inwoners van de stad vergroten;
•
Cultuur en Culturele Hoofdstad vanuit de gemeente al een significante financiële
bijdrage krijgen;
•
Bij de voorstellen van het college bij de MTR onder evenementen wordt voorgesteld 2
keer € 200.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe evenementen in de aanloop naar Culturele
Hoofdstad 2018;
•
De indieners van deze motie van mening zijn dat de financiële bijdrage voor de
Culturele Hoofdstad reeds gegeven is;
•
Wij er groot belang aan hechten bestaande festivalbudgetten vast te houden en het
huidige programma te kunnen blijven bieden.
Verzoekt het college:
•
In de prioritering bij haar begroting van MTR-voorstel 13 het voorgestelde budget te
verminderen met 2 keer € 200.000.
En gaat over tot de orde van de dag.
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27 juni 2016
20160627 Motie conceptnotitie legacy cultuur – VVD, PGL, PvdA,
CDA
Aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen tegen
Tegen: FNP, CU
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2016 behandelende
de conceptnotitie legacy cultuur
Overwegende dat:
•
Goed cultuurbeleid een combinatie is van cultuur-, economie- en sociaalbeleid;
•
Een festival een tijdelijke minimaatschappij is;
•
De gemeente Leeuwarden een aantal succesvolle festivals kent waarvan Welcome to
The Village één is;
•
Innofest een samenwerkingsverband is van onder andere Welcome to The Village,
Oerol, TT Assen Festival, Into the Great Wide Open en Eurosonic Noorderslag;
•
Deze festivals hun festivalterrein openstellen als een levend laboratorium. Start-ups,
bedrijven, ondernemers en studenten komen samen op de festivals om hier (maatschappelijk
verantwoorde) prototypes te testen en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar
festivals en ondernemers uit de regio zelf mee te maken hebben;
•
De festivals hierdoor een perfecte locatie zijn om gemeentelijke uitdagingen op
bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, burgerparticipatie, verkeer en duurzaamheid te testen;
•
Dit de innovatie en economie in de regio kan stimuleren;
•
Tijdens voorgaande festivals onder andere een oplossing is gevonden voor de vragen:
hoe verlicht je een pad zonder stroom , hoe maak je energieverbruik inzichtelijk en hoe bouw
je duurzaam een tijdelijk verblijf;
•
Festivals praktische oplossingen voor praktische problemen verzorgen;
•
Deze oplossingen het verdienen om ook op grotere schaal (gemeente Leeuwarden)
toegepast te worden;
•
Innofest en Welcome to The Village niet zonder steun van de gemeente Leeuwarden
kunnen;
•
Welcome to The Village in samenwerking met Innofest graag ook buiten het festival
de Groene Ster als experimenteerruimte wil inzetten om bijvoorbeeld toepassingen voor
duurzame energie en circulaire bouw te testen;
•
Hierdoor een unieke broedplaats kan ontstaan met een mix van cultuur, economie en
sociaal. Dit kan leiden tot het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van de
innovatie in de gemeente Leeuwarden.
•
Hierdoor het festival op termijn minder afhankelijk wordt van cultuursubsidies.
Draagt het College op:
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;
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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.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20160627 Motie voorverkenning Basisinkomen – PGL, PvdA, D66,
VL
Aangenomen met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Voor: PGL, PvdA, D66, VL, de heer Jacobse (GBL)
De raad van de Gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2016
Constaterende;
Dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt en robotisering en digitalisering van het
productieproces zorgt voor een toenemende financiële ongelijkheid tussen mensen.
Dat het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel en de daarbij behorende
overheidsregelingen ter compensatie niet toegerust is om deze toenemende financiële
ongelijkheid tussen mensen te compenseren en bovendien nodeloos ingewikkeld is.
Dat 90% van de huishoudens momenteel een beroep doet op een financieel
gerelateerde overheidsregeling.
Dat bovengenoemde overheidsregelingen allerlei negatieve effecten met zich
meebrengen, zoals beperkingen in het kunnen leveren van inspanningen zonder
arbeidscontract (vrijwilligerswerk/mantelzorg), of de armoedeval bij uitkeringsgerechtigden.
Dat deze overheidsregelingen grote uitvoeringskosten met zich meebrengen, in de zin
dat al deze regels en regelingen allemaal moeten worden gecontroleerd en uitgevoerd (denk
daarbij bijvoorbeeld aan het toeslagensysteem van de belastingdienst, of controle van de
participatiewet of uitvoer van de ww/wao).
Dat een substantieel deel van onze arbeidsmarkt zich in feite vormt rond
(semi)publieke overheidsdiensten belast met het uitvoeren van regels en regelingen in het
kader van ons sociale zekerheidsstelsel.
Overwegende dat;
Gezien bovenstaande, het wenselijk is een oriëntatie uit te voeren naar een
fundamentele hervorming van ons sociale zekerheidsstelsel.
Een onvoorwaardelijke levensvergoeding/basisinkomen de basis zou kunnen zijn van
ons toekomstige (versimpelde) verzorgingsstaat.
De effecten (ook financiële) van een dergelijke stelselwijziging moeilijk te
prognosticeren zijn.
Reeds bekende experimenten van (verschillende vormen van) het basisinkomen
positieve effecten laten zien op allerlei vlakken, zoals participatiegraad, scholing, verminderd
beroep op gezondheidszorg, verlaging criminaliteit etc. (Mincome experiment (Canada), Give
directly (Kenia), Basisinkomenprogramma jongeren en vrouwen (Oeganda), personalised
budgets pilot project (London).
Het wegens het feit dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van
invoering van het Basisinkomen in Nederland het onbekend is of deze effecten zich ook in de
Nederlandse situatie zullen voordoen
Het effect dat een basisinkomen kan hebben op mensen lastig inzichtelijk te maken is,
maar dat een dergelijk inzicht nodig is voor verdere hervorming van ons sociale
zekerheidsstelsel.
Verzoekt het college:
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.
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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.
En gaat over tot de orde van de dag.
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11 juli 2016
20160711 Motie evaluatie Talentcentrum Friesland – CDA, PvdA,
PGL, CU, VVD
Aangenomen met algemene stemmen

Overwegende dat:
het Talentcentrum Friesland al jarenlang mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
traint om minimaal in staat te zijn te functioneren op een participatieplek.
Het college aangeeft dat dit centrum goed functioneert
Het Talentcentrum Friesland de enige contractant lijkt te zijn op dit gebied
Het college de raad een jaar geleden heeft beloofd te komen met een evaluatie van het
Talentcentrum
Wij als gemeenteraad tot op heden nog geen evaluatie hebben ontvangen
Wij als gemeenteraad nog steeds geen inzicht hebben verkregen over de financiering
van het Talentcentrum Friesland
Wij als raad graag willen weten of het aanbod van het Talentcentrum past bij de
behoefte van de deelnemers, hoe groot de motivatie van de deelnemers is, hoe hoog de
uiteindelijke uitstroom naar (betaald) werk is, hoeveel mensen hier een aanbod krijgen en wat
de kosten zijn voor de gemeente.

Verzoekt het college:
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.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20160711 Motie voortzetting dienstverleningsloket Grou 2018 –
CDA, PvdA, PGL, VVD, GBL
Aangenomen met algemene stemmen

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 11 juli 2016, behandelend het
agendapunt Jaarstukken 2015, gelezen het raadsvoorstel.
Overwegende dat:
•
Ondergetekende partijen waarde hechten aan een laagdrempelige toegang van onze
publieke dienstverlening;
•
Er jaarlijks een financiële meevaller à €35.000,= is op het dienstverleningsloket in
Grou.
•
Een optelsom van deze meevallers over de jaren 2016 en 2017 de kosten voor het
dienstverleningsloket kunnen dekken in het jaar 2018;
•
Het nieuwe/volgende college dan weloverwogen een afweging kan maken over
openstelling in de volgende periode.
Verzoekt het college:
•
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.
En gaat over tot de orde van de dag.
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12 september 2016
20160912 Motie vervreemding maatschappelijk vastgoed – PvdA,
PGL, GBL, CDA, FNP
Aangenomen met 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen: VVD, D66, List Pier Tilma

De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 12 september 2016, behandelende het punt Notitie Vastgoed,
Overwegende dat :
De Synagoge, het Stadhouderlijk Hof en het Princessehof/Keramiekmuseum onlosmakelijk met de religieuze respectievelijk de Nassau geschiedenis van de stad Leeuwarden
verbonden zijn,
Daarmee genoemde panden vanuit historisch perspectief van bijzondere waarde
/allure zijn en blijvend onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van
Leeuwarden dienen te vallen,
Genoemde panden niet voor vervreemding in aanmerking dienen te komen.

Draagt het college op:
De Synagoge, het Stadhouderlijk Hof en het Princessehof toe te voegen aan de categorie 1/ de kernportefeuille zoals genoemd in de Notitie Vastgoed.

En gaat over tot de orde van de dag,
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20160912 Motie Beursgebouw – GBL
Verworpen met 4 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor: GBL, FNP

Overwegende dat :
het beursgebouw (De Beurs) sedert de afronding van de bouw in 1880 een beeldbepalend
gebouw is in de binnenstad van Leeuwarden en als dusdanig van bijzondere waarde /allure is
en daarom blijvend onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Leeuwarden
dient te blijven vallen,

Draagt het college op:
De bij het raadsbesluit behorende bijlage 1-Overzicht vastgoed te wijzigen in die zin
dat het Beursgebouw wordt ingedeeld in categorie 1
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26 september 2016
20160926 Motie Supermarktbeleid – PvdA, CDA, D66, PGL, CU
Aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen
Tegen: LPT
“De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op maandag 26 september 2016;
behandelende het raadsvoorstel Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en
Welstandsrichtlijnen etc. voor de LPF locatie aan de Tesselschadestraat/Harlingertrekweg te
Leeuwarden;

overwegende dat:
de ontwikkeling van het LPF terrein, met daarin opgenomen de bestemming supermarkt in strijd is met de huidige gemeentelijke detailhandelsstructuur visie;
er meerdere actuele vragen uit de markt zijn voor de verandering van supermarktconcepten en locaties. Deze initiatieven veelal niet passend zijn binnen de huidige
detailhandelsstructuurvisie en daarmee ontwikkelingen op slot komen te staan en op deze
manier niet bijdragen aan vernieuwing en versterking van het voorzieningenni-veau;
bij de vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie in 2014 is aangenomen dat er
geen marktruimte bestond voor het toevoegen van supermarktvolume;
er uit recent onderzoek blijkt dat er o.a. nog voldoende ruimte bestaat voor een supermarkt aan de Tesselschadestraat;
marktwerking voor commerciële functies in het algemeen maar ook voor supermarkten wenselijk is;
middels de Ladder voor duurzame verstedelijking te allen tijde elke ontwikkeling
waarbij supermarkten in een concreet ruimtelijk plan ingepast dienen te worden, wordt
getoetst;

draagt het college op:
om te komen met een voorstel tot aanpassing van de huidige detailhandelsstructuurvisie waarin wordt afgezien om het huidige aantal m2 wvo (winkel-verkoopvloer-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 Tesselschadestraat/ op het LPF terrein niet te verstrekken alvorens de genoemde aanpassing van de
detailhandelsstructuurvisie is gerealiseerd;

en gaat over tot de orde van de dag.”

42

moties/amendementen 2016

20160926 Motie Inpassing Stedenbouwkundige ontwikkelingen LPF
Terrein – CU, D66, PvdA, PGL, CDA
Aangenomen met algemene stemmen
“De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 12 september, behandelende
het punt stedenbouwkundige randvoorwaarden LPF locatie;
overwegende dat:
1. door de komst van de nieuwe woningen en de verwachte komst van een supermarkt de
verkeersdruk in het gebied rond de Tesselschadestraat fors zal toenemen;
2. er maatregelen wenselijk zijn ter bevordering van de verkeersveiligheid en
oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers van de Tesselschadestraat;
3. er een veilige en te allen tijde goed zichtbare oversteekplaats ( -en ) voor fietsers en
voetgangers over de Tesselschadestraat gerealiseerd dient te worden;
4. een kernkwaliteit van de Vosseparkwijk de aanwezigheid van veel openbaar groen is;
5. inzet op het behoud van waardevolle bomen op het LPF terrein wenselijk is;
6. grenzend aan de Tesselschadestraat veel nieuwe parkeerplaatsen op het maaiveld gecreëerd
worden en dit voor de beeldkwaliteit niet bevorderlijk is;
7. het wenselijk is dat er een robuuste groenstrook ter plekke van het parkeren langs de
Tesselschadestraat gerealiseerd wordt die het parkeren afdoende afschermt;
Draagt het college op:
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;
en gaat over tot de orde van de dag.”
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10 oktober 2016
20161010 Moasje ôfweagingskader wentebou Ljouwert – FNP
Verworpen met 3 stemmen voor en 33 stemmen tegen
Voor: FNP

De gemeenteried fan Ljouwert bijien op moandei 10 oktober 2016,
behandeljende it
riedsútstel: ôfweagingskader wentebou Ljouwert.
Oerweagings:
- it ôfweagingskader wentebou ûnderdiel útmakket fan it gemeentlik wenen folkshúsfestingsbelied en dêrmei de ûnderbouwing is foar nije
bestimmingsplannen ( en op termyn omjouwingsplannen )
- troch weryndieling der mear doarpen en plattelân by de gemeente
Ljouwert kommen binne en komme sille
- as gefolch hjirfan sa’n 30.000 ynwenners, dit is sa’n 25% fan de
ynwenners fan de nije gemeente Ljouwert per 1 jannewaris 2018 bûten de
stêd wennet
- op dizze datum der 35 doarpen bij dizze gemeente hearre en it
plattelânsgebied yn oerflakte in stik grutter is as it stêdelik gebied.
- it foarlizzende ôfweagingskader wentebou in iensidich stêdelik karakter
hat.
- in eigen ôfweagingskader wentebou foar doarpen en it plattelânsgebied in
bettere útwurking biede kin foar de takomst en de leefberens fan dit
gebied

Fersiket it kolleezje :
- binnen in jier te kommen mei in eigen ôfweagingskader wentebou foar de
doarpen en it plattelânsgebied útgeande fan de situaasje per 1 jannewaris
2018
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7 november 2016
20161107 Motie Burgers met arbeidsbeperking – PGL, PvdA,CDA
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: VVD
Overwegende dat:
- Eind 2014 de Wet Garantiebanen en quotumwet Arbeidsbeperkten aangenomen is;
-

Er sinds 1 januari 2015 niemand meer mag instromen in de Sociale Werkvoorziening.
Derhalve wordt het belang van te realiseren banen nog groter;

-

De garantiebanen bestemd zijn voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege
een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen;

-

Bij twee jaar na intreden van de wet er geconstateerd wordt dat de gemeente
achterblijft bij de realisatie van deze garantiebanen;

-

De SER onlangs signaleerde dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met
een beperking aan het werk te helpen;

-

De gemeente Leeuwarden als lokale overheid en als werkgever het goede voorbeeld
dient te geven;

Verzoekt het college:
- In samenwerking met het UWV een analyse te maken binnen alle afdelingen van de
gemeente Leeuwarden met als doel:
-

Een overzicht te krijgen van de mogelijkheden voor de mensen uit de doelgroep van
de banenafspraak en quotumwet;

-

Een raadsmededeling op te stellen met daarin opgenomen binnen welke termijn en
hoeveel mensen maximaal aan het werk geholpen kunnen worden bij de gemeente
Leeuwarden;

-

Andere (overheids)organisaties en werkgevers uit te nodigen en te stimuleren om ook
deze banen te realiseren;

-

De raad uiterlijk mei 2017 via genoemde raadsmededeling te informeren
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20161107 Motie ISI – PvdA, PGL, CDA
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Tegen: D66, VVD, GB.
Overwegende dat;
• Er ook in de komende jaren een belangrijke opgave ligt in het stimuleren van de
sociale ontwikkeling en het bestrijden van de werkeloosheid en armoede in onze
gemeente,
• De gemeente Leeuwarden een zware opgave kent in het sociaal domein,
• Vanuit het ISI een sterke impuls gegeven kan worden aan sociale initiatieven en
hiervoor een gezonde financiële vulling van groot belang is,
• Een stevige vulling van het ISI essentieel is voor investeringen in de sociale
ontwikkelingen in onze gemeente,
• Het weerstandsvermogen van de gemeente Leeuwaren in orde is.
Draagt het college op:
• Aanvullend op het voorstel van het college m.b.t. de storting in het SIOF/ISI,
€300.000,= te storten in het ISI.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie SIOF – PvdA, CDA, PGL
Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Tegen: VVD en GB.
Overwegede dat;
De werkeloosheid in de gemeente Leeuwarden aanhoudend boven het landelijk gemiddelde
ligt,
• Er ook in de komende jaren een belangrijke opgave ligt in het stimuleren van de
sociaaleconomische ontwikkeling en het bestrijden van de werkeloosheid in onze
gemeente,
• Er nog grote opgaven liggen op het terrein van het versterken van het economisch en
onderwijskundig klimaat, de verbetering van de verkeersveiligheid, de verbetering van
fietsroutes, de versterking van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de
toeristische potentie van onze gemeente,
• Het van groot belang is dat grotere investeringen die de economische ontwikkeling en
de werkgelegenheid van/ in de gemeente Leeuwarden stimuleren ook in de komende
jaren door kunnen gaan,
• Er behoefte is aan een strategische investeringsagenda,
• Een stevige, op termijn structurele, vulling van het SIOF essentieel is,
• Het weerstandsvermogen van de gemeente Leeuwaren op orde is.
Draagt het college op;
• Aanvullend op het voorstel van het college m.b.t. de storting in het SIOF, een deel van
het surplus op de vereiste algemene reserve, zijnde €2.500.000,=, te storten in het
SIOF,
• Samen met de raad, vóór april 2017, een strategische investeringsagenda op te stellen
met daarin een prioritering van de investeringsdoelen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie economische potentie expert Duitsland beter
benutten – D66
Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor: D66 en FL.

Overwegende dat;
Uit analyse van deze gemeente (De staat van Leeuwarden) blijkt dat de potentie van Duitsland
als exportland in Friesland onderbenut is.
Constaterende dat;
De SNN zich al jaren inspant samen met Drenthe en Groningen om handel tussen de
grensregio’s en Duitsland te verbeteren (Duitsland kalender) waarbij Friesland (en
Leeuwarden) schittert door afwezigheid.
Verzoekt het college om;
Aansluiting te zoeken bij deze door de SNN gearrangeerde activiteiten en de raad na de zomer
2017 te informeren over de voortgang die zij boekte op dit gebied.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Nieuwbouw Taalekspo Lân van Taal – D66
Verworpen met 6 stemmen voor en 32 stemmen tegen.
Voor: D66, FL en LPT.
Constaterende dat;
• Het gebied rond de Oldehove en Prinsentuin krijgt naar aanleiding van Lân van Taal
een nieuw aanzien.
• Om de nieuwbouw van de Taalekspo mogelijk te maken wordt tweede helft 2016 een
wijzigingsprocedure gestart.
• De nieuwbouwplannen nog niet definitief zijn vastgesteld.
Overwegende dat;
• Het gebied rond de Oldehove en Prinsentuin een belangrijke functie vervult
• Het gebied belangrijke historische en architectonische waarde bevat
• Nieuwbouw ingrijpende impact kan hebben op dit gebied
Draagt het college op;
De nieuwbouwplannen naar aanleiding van Lân van Taal ter beoordeling voor te leggen aan
de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Leeuwarden smart city: Ljouwert de tûke stêd – D66
Verworpen met 9 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
Voor: D66, GB en FL.
Overwegende dat;
Er een “Lichtplan” is gemaakt voor de binnenstad waarmee een gewenst toekomstig
avondbeeld is geformuleerd (blz. 59 begroting);
Er een bedrag van EUR 350.000,- beschikbaar is voor het ontwerpen en uitvoeren van dit
“Lichtplan”;
Dit een uitgelezen kans is om “slimme verlichting” toe te passen waarbij verder wordt
gekeken dan alleen toepassen van energiezuinige (LED-)verlichting;
Slimme straatverlichting een digitale infrastructuur kan bieden om informatie te verzamelen
en te delen;
Slimme verlichting gekoppeld kan worden aan sensoren die (uiteraard met respect voor
privacy) vele signalen kunnen opvangen, zoals mobiele telefoons, omgevingsgeluid, trillingen
of temperatuur;
Slimme verlichting het mogelijk maakt om “real-time” informatie te vergaren over
bijvoorbeeld het aantal mensen op een bepaalde plek en daarbij onderscheid kan maken naar
bijvoorbeeld voetgangers, fietsers, of automobilisten;
Er innovatieve bedrijven zijn die Leeuwarden als ‘proeftuin’ willen/kunnen gebruiken voor
slimme verlichting en zich daarmee mogelijk ook willen verbinden aan Kulturele Haadstêd
2018 (Als voorbeeld: gemeente Eindhoven werkt samen met een consortium Philips
Lighting/Heymans). Een groot deel van de investering gevonden kan worden bij deze
innovatieve bedrijven.

Draagt het college op:
Bij de verdere uitwerking van het “Lichtplan” in de binnenstad “slimme” verlichting toe te
passen;
Bij de verdere uitwerking van het “Lichtplan” op zoek te gaan naar een (commerciële) partner
die mede uitvoering kan geven aan het toepassen van slimme verlichting en zich mogelijk wil
verbinden aan Kulturele Hoofdstad 2018;

En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Visie buitengebied – D66

Aangenomen met 28 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Tegen: VVD en CDA.
Overwegende dat;
De gemeente Leeuwarden voornemens is innovatief te experimenteren met het
bestemmingsplan Buitengebied middels het opstellen van een omgevingsplan.
Constaterende dat;
De ontwikkeling van de intensieve melkveehouderij de afgelopen decennia een belangrijke
stempel op het buitengebied heeft gedrukt waarbij het belang van biodiversiteit op de tweede
plek stond. De maatschappelijke relevantie van de intensieve melkveesector is afgenomen
vanwege de negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid en het economische rendement.
Toerisme en recreatie steeds belangrijkere (economische) pijlers worden van de dorpen en het
buitengebied. Toerisme en recreatie in Fryslân 10x meer werkgelegenheid per hectare biedt
dan landbouw, deze ontwikkelingen daarom in een omgevingsplan primair ruimte moeten
krijgen. Bijvoorbeeld door kleinschalige horeca, retail en voedselproductie en leisureactiviteiten toe te staan in combinatie met natuurlijke, biologische landbouw activiteiten.
Voor deze nieuwe economische ontwikkeling diversiteit en beleving van landschap en herstel
van biodiversiteit een belangrijke succesfactor is en daarmee een grotere plek zouden moeten
krijgen. Tevens zou het omgevingsplan planmatige reeds kunnen voorzien in significante
uitbreiding van natuurlijke wandel en fietsinfrastructuur door de weilanden.
Verzoekt het college om;
Bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan (bestemmingsplan) buitengebied zich te laten
leiden door bovenstaande ontwikkelrichting.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie SIOF – D66
Verworpen met 31 stemmen tegen en 7 stemmen voor.
Voor: FNP, FL, D66, LPT.
Overwegende dat;
- Er nog grote opgaven liggen op het terrein van het versterken van het economisch en
onderwijskundig klimaat, de verbetering van de verkeersveiligheid, de verbetering van
fietsroutes, de versterking van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de
toeristische potentie van onze gemeente,
- Een adequate vulling van het SIOF essentieel is voor strategische investeringen op dit
vlak,
- De algemene reserve overeenkomstig de door de raad vastgestelde normen waarbij
reeds rekening is gehouden met het hoger uitvallen van het tekort in het sociaal
domein in 2016, een omvang vereist van 9,1 miljoen,
- De algemene reserve in haar laagste stand in het begrotingsjaar 2017 een surplus kent
van 5,3 miljoen,
- Binnenkort de Kadernota risicomanagement aan de raad wordt voorgelegd waarin
wordt voorgesteld om voor de AR een minimale hoogte van 10 miljoen aan te houden
- De begroting een structureel overschot kent in de jaarschijf 2020.
- Het weerstandsvermogen van de gemeente Leeuwaren in orde is.
Draagt het college op:
- Vooruitlopend op de Kadernota risicomanagement voor de begroting 2017 uit te gaan
van een minimale stand van de vereiste algemene reserve van 10 miljoen.
- Het surplus op de vereiste algemene reserve van 10 miljoen, zijnde 4,4 miljoen te
storten in het SIOF.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Structureel maken incidentele uitgaven met een
structureel karakter - GBL
Verworpen met 33 stemmen tegen en 5 stemmen voor.
Voor: GB, VVD- K. Vasbinder.
Overwegingen:
- Bij de totstandkoming van het collegeprogramma is er vanwege gebrek aan structurele
begrotingsruimte voor gekozen om een aantal uitgaven uit incidentele gelden te
(blijven) financieren. Voor een gedeelte zijn dat additionele beleidsintensiveringen die
daadwerkelijk een incidenteel karakter hebben. Een toekomstig college kan hier al dan
niet andere keuzes maken en zal die dan moeten dekken. Voor een gedeelte zijn het
uitgaven die de facto structureel zijn.
- Deze uitgaven vertroebelen het zicht op de werkelijke structurele ruimte en dat is
ongewenst.
- Nu er structurele ruimte is achten we het zaak om deze uitgaven ook(weer) structureel
in de begroting en meerjarenraming te verwerken.
Besluit:
Nu er extra structurele ruimte wordt verwacht de komende jaren de volgende als
structureel aan te merken uitgaven die thans nog incidenteel gedekt worden, nu ook
structureel op tee nemen in de begroting en meerjarenraming.
onderwerp
economie en toerisme
promotie en acquisitie
heetwatermethode
veiligheidsbeleid
Bestuur (5e wethouder)
-

2017

2018
-3001
-3002

2019

2020

-403
-5004
-3005

Het college te verzoeken hiertoe, waar aan de orde, een voorstel tot wijziging van de
begroting voor te leggen en het overige te verwerken in de meerjarenraming.

1

Budget voor deze collegeperiode (in deze collegeperiode 500)
Budget voor deze collegeperiode (in deze collegeperiode 500)
3
In 2018 al incidenteel gedekt
4
In 2018 al incidenteel gedenkt
5
In deze periode extra 1.6 (450)
2
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20161107 Motie Niet doorgaan extra verhoging parkeertarieven GBL
Verworpen met 28 stemmen tegen en 10 stemmen voor.
Voor: D66, FNP, FL, GB.
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen

Overwegingen:
- Nog onlangs is deze aangelegenheid in de raad besproken. Bij die bespreking was
echter leidend dat er geen financiële ruimte was om van deze verhoging af te zien. Nu
de financiële positie van de gemeente beter is dan voorzien kan er een andere
afweging gemaakt worden. Wij vinden het in dit geval daarom redelijk dat de raad
daar opnieuw naar kijkt.
- Iedere drie jaar worden in de gemeente Leeuwarden de parkeertarieven met 10%
verhoogd. Een en ander was bedoeld om de tarieven eens in de drie jaar aan te passen
aan inflatie. Echter de stijging van 3.33% per jaar is al jaren meer dan inflatie. Reëel
stijgen de tarieven dus al. De extra stijging komt daar zoals bekend boven op
- Uiteraard gaat het ons om de economische activiteit (en werkgelegenheid) bij het
MKB door het aantrekkelijkheid houden van de binnenstad.
- Indien de financiële situatie in de toekomst alsnog een (extra) verhoging nodig maakt,
dan wel dat een toekomstig college dat nodig acht, kan het besluit tot extra verhoging
opnieuw aan de orde komen.

Besluit:
- Nu er extra structurele ruimte wordt verwacht de komende jaren alsnog af te zien van
de extra verhoging van de parkeertarieven met een beoogde opbrengst van € 250.000.
- Het college te verzoeken hiertoe een voorstel tot wijziging van de begroting voor te
leggen.

54

moties/amendementen 2016

20161107 Motie financieel kader sociaal domein - GBL
Verworpen met 33 stemmen tegen en 5 stemmen voor.
Voor: GB en FL.
Onderwerp: Verschuiving budget bijzonder bijstand naar WMO et cetera
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen
Overwegingen:
Dat zowel de verstrekte individuele inkomenstoeslag als de noodzaak tot het geven
van bijzonder bijstand voor de aanschaf van een duurzaam gebruiksgoed als rechtmatig en als
zijnde noodzakelijk zijn getoetst.
Het dan in strijd is met de maatwerkprincipe van de bijzonder bijstand om de bijdrage
aan een duurzaam goed te verminderen met een korter dan 6 maanden eerder verstrekte
individuele inkomenstoeslag.
Verzoekt het college af te zien van de maatregel om de bijdrage aan een duurzaam goed te
verminderen met een korter dan 6 maanden eerder verstrekte individuele inkomenstoeslag.
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20161107 Motie financieel kader sociaal domein - GBL
Verworpen met 26 stemmen tegen en 12 stemmen voor.
Voor: PvdA J. Speelman, FL, D66, GB, CU.
Overwegingen:
- Dat de indicatiesteller vanuit zijn professioneel oordeel het aantal benodigde uren
heeft vastgesteld.
- Dat de gemeente niet op de stoel van de professionele indicator moet gaan zitten.
- Dat het niet verlenen van de strikt noodzakelijk geacht aantal uren zal leiden tot extra
kosten elders.

Verzoekt het college.

Af te zien van het invoeren van het principe dat er niet meer dan 12 uur professionele
begeleiding en / of maximaal 7 dagdelen professionele dagbesteding worden verleend.
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20161107 Motie CONTINUERING NOODHULP VLUCHTELINGEN –
PGL, PvdA, CDA, CU, VL
Aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Tegen: VVD, PvdA-W. Martens, GB.
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 2017 en
hiervoor een bedrag te reserveren van maximaal € 30.000, en dit bedrag
te dekken uit de Algemene Reserve of het ISI,
• Bij de nationale regering te blijven aandringen op een sluitende aanpak,
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Voortzetten Sociaal-maatschappelijke Projecten
Sport – PGL, CDA, PvdA

Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: VVD, D66.
Overwegende dat:
- De gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor een groot aantal taken in het sociaal
domein;
- Het uitoefenen van sport op een laagdrempelige manier bijdraagt aan maatschappelijke
participatie, gezondheid en integratie van breed deel van de bevolking;
- Sportconcentratiegebieden tevens mogelijkheden bieden om werkervaring op te doen;
- Verschillende (samenwerkende) sportverenigingen zeer actief zijn met het laten
deelnemen van doelgroepen die op grote afstand van de arbeidsmarkt staan, moeite
hebben om deel te nemen aan de maatschappij of niet regelmatig sporten;
- Deze initiatieven zeer worden gewaardeerd en de verenigingen mogelijkheden zien om
deze uit te breiden.
Constaterende dat:
- De financiering van deze initiatieven is gebaseerd op incidenteel projectgeld en deze
financiering eind 2016 wordt beëindigd;
- Pas in de loop van 2017 nieuw sport- en beweegbeleid wordt vastgesteld, waardoor er een
nieuw beleidskader komt voor dergelijke initiatieven;
- Het niet wenselijk is dat de projecten in de tussentijds worden stopgezet en het
enthousiasme van de verenigingen verloren gaat.
Draagt het college op:
- Een tijdelijke financiering van deze projecten te waarborgen;
- Dit te dekken uit het ISI voor een bedrag van maximaal €55.000;
- Met de deelnemende sportverenigingen in gesprek te gaan over de besteding van het
budget.

En gaat over tot de orde van de dag,
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20161107 Motie Harmonie - CU
Verworpen met 8 stemmen voor en 30 stemmen tegen.
Voor: D66, CU, LPT, FL.
Constaterend dat:
In de collegeperiode 2017-2018 een extra investering van € 300.000 is opgenomen voor de De
Harmonie. Deze incidentele subsidie moet leiden tot een sluitende exploitatie.
Er bij de MTR is voorgesteld om de subsidie ook voor 2018 met € 300.000 te verhogen.
Er in het recente verleden regelmatig € 300.000 moest worden overgemaakt om de exploitatie
van De Harmonie sluitend te maken.
De Harmonie ook met recht bij de gemeente terecht kon voor het overnemen van het
exploitatietekort (zie artikel 17 Ad.2 van de statuten van de stichting waarin staat dat een
eventueel exploitatietekort komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden).
Overwegende dat:
Het niet meer van deze tijd is om een "openeind" subsidierelatie te onderhouden met een
Culturele instelling.
Het doorlopend kunnen werken met een verrekenbaar exploitatietekort door deze stichting dit
niet leidt tot een afgesproken en sluitende begroting.
Verzoekt het college om:
De statuten zodanig aan te passen dat de stichting de exploitatietekorten niet meer
automatisch op de gemeente kan verhalen.
Zodat de stichting moet werken met een vooraf vast te stellen subsidie bijdrage van de
gemeente.
Dit zodanig tijdig te realiseren dat ná 2018 er geen extra gelden naar De Harmonie gaan om
tekorten in de exploitatie te dekken.
En gaat over tot de orde van de dag.”
ChristenUnie,
Frits Rijpma.
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20161107 Motie herinrichting 30 kilometer zones - VL
Verworpen met 10 stemmen voor en 28 stemmen tegen.
Voor: PGL, FNP, FL, D66.
Overwegende dat:
Er in onze gemeente wijken zijn waar stoepen liggen die als hinderlijk worden ervaren.
Stoepen met bomen en straatverlichting, waardoor je ter plaatse niet gemakkelijk kunt lopen
met bijvoorbeeld een kinderwagen of een rollator. Ze zijn hinderlijk ook omdat er auto’s op
geparkeerd worden en wanneer je dan 30 kilometerzones gaat herinrichten is het interessant te
kijken of je er niet meer ruimte en leefbaarheid kunt scheppen, zodat je niet de wanorde hebt
die je nu vaak aantreft.
Draagt het college op:
Om bij herinrichting tot 30 kilometerzones overbodig geworden stoepen e.d. weg te halen.
En gaat over tot de orde van de dag
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20161107 Motie vrijwilligerswerk - VL
Verworpen met 11 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
Voor: PGL, FNP, FL, D66- H.j. Smit, GB.
Overwegende dat
Er veel vrijwilligers op allerlei terrein actief zijn in de gemeente Leeuwarden.
• De samenleving en individuele bewoners in toenemende mate afhankelijk zijn van
vrijwilligers.
• De menselijke maat en persoonlijke benadering naast goede informatie niet mogen
ontbreken.
• Er meer aandacht moet zijn voor de behoefte aan ondersteuning van vrijwilligers.
• Betere en meer proactieve benadering en ondersteuning van vrijwilligers belangrijk is.
Draagt het college op;
• Samen met maatschappelijke partners duidelijk af te stemmen wat vrijwilligerswerk is.
• Er op toe te zien dat vrijwilligerswerk niet ongemerkt richting mantelzorg en (wijk)
verpleging gaat.
• Voor de zomer 2017 een evaluatie te presenteren van het vrijwilligersbeleid in de
gemeente Leeuwarden.
En gaat over tot de orde van de dag,
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20161107 Motie Terugdringing uitgaven beschermingsbewind – CU,
CDA
Aangenomen met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Tegen: FL, VVD.
Overwegende dat
• In 2015 door de gemeente Leeuwarden een bedrag ter grootte van €2.238.000 is
uitgegeven aan beschermingsbewind
• Deze uitgaven in 2016 verder zullen toenemen
• Middelen aan een 40 tal verschillende bewindvoerders wordt uitgekeerd.
• Burgers met ernstige schuldenproblematiek en noodzakelijke bewindvoering terecht
moeten kunnen bij bewezen effectieve hulpverlening
Gelet op
• Maatregel momenteel vrij toegankelijke is voor onbepaalde tijd en slechts jaarlijks
getoetst wordt door de kantonrechter op basis van rapportage door de
beschermingsbewindvoerder zelf
• Gemeente Leeuwarden reeds geconfronteerd is met een fors tekort binnen het Sociaal
Domein
Van mening dat
• In afwachting van een wetswijziging getracht moet worden het gebruik van
beschermingsbewind, in het verlengde van schuldhulpverlening, beter gereguleerd moet
worden en zodoende overhead te reduceren, kwaliteit te verhogen en kosten te verlagen.
Roept het college op
Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ‘Budget op Maat’ te creëren door:
• De Sociale Wijkteams een rol te laten spelen bij de beoordeling van de aanvraag van
beschermingsbewind bij de kantonrechter
• De Sociale Wijkteams advies te laten uitbrengen over welke optie het meest voor de hand
ligt voor de betreffende hulpvrager bij schuldenproblematiek
• Te onderzoeken in welke gevallen het Kantongerecht verzocht kan worden het
beschermingsbewind op te heffen omdat een voorliggende voorziening de
schuldhulpverlening kan overnemen
• Er zorg voor te dragen dat Leeuwarden actief gaat participeren in de pilot die binnen het
noordelijk arrondissement gaat plaatsvinden
En gaat over tot de orde van de dag
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20161107 Motie introduceren aanvraag volgsysteem vergelijkbaar
met track en trace-systeem – CDA, PGL, PvdA
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: VVD.
Overwegende dat:
- de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de Participatiewet,WMO en
Jeugdwet;
-

de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de participatie van de burger
en voor de zorg aan en voor ouderen, werklozen en mensen met een beperking en
jongeren;

-

het voor veel bewoners te lang duurt voordat er een uitslag is van een aanvraag;

-

het voor veel bewoners onduidelijk is in welk stadium een aanvraag op basis van
participatiewet, WMO en Jeugd zich bevindt;

-

het technisch mogelijk is om online inzicht te geven in de vorderingen van de
aanvraag

Verzoekt het college:
- Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot het invoeren van een volgsysteem
waarbij:
1. Realtime zichtbaar wordt wat de status is van een aanvraag is;
2. Welke informatie van de betrokkenen of derden nog nodig is;
3. Welke stappen er nog doorlopen moeten worden om tot een definitief besluit te
komen;
4. Te kijken waar in andere gemeenten hier al goede voorbeelden van zijn
-

De netto kosten in beeld worden gebracht

-

De raad hierover voor 1 september 2017 te informeren.

63

moties/amendementen 2016

20161107 Motie Cybercriminaliteit - PvdA
Aangenomen met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Tegen: CU, VVD, CDA.
Overwegend dat:
•
•
•
•

Cybercriminaliteit toeneemt,
Dit de veiligheid, de privacy en de rechtszekerheid van burgers ernstig kan schaden,
Het daarmee de rechtsstaat diepgaand kan ondermijnen,
De rijksregering de komende jaren extra investeert in de versterking van het Nationaal
Detectie Netwerk NDN ten behoeve van cybersecurity.

Verzoekt het college:
Zodra het mogelijk is in samenwerking met andere leden van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten aan te sluiten op het NDN om aldus cybercriminaliteit richting de gemeentelijke
administratieve processen effectief en preventief het hoofd te bieden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie cursussen - VL
Verworpen met 5 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor: D66, FL.
De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 7 november 2016, behandelende de
begroting.
Overwegende dat:
• Er bezuinigd moet worden op het sociale domein;
• Er vaak (verplichte) cursussen gegeven worden in het kader van de begeleiding van
werklozen;
• Veel van deze cursussen vrijwel niets opleveren.
• Het goed is om dit in het kader van de bezuinigingen te evalueren.
Draagt het college op;
Het beleid op dit gebied te evalueren en de resultaten daarvan voor de zomer 2017 aan de raad
voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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20161107 Motie Amaryllis – PvdA, CDA, GBL, PGL
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: VVD.
Constaterende dat:
-

-

Dat er een tekort is in het Sociaal Domein van €12 miljoen,
Dat het college verschillende maatregelen voorstelt om dit tekort op termijn te dichten,
Dat er een verschil zit tussen de gemeentelijke begroting en het werkplan en het
daarop gebaseerde subsidieverzoek van de coöperatie Amaryllis
Dat de voorgestelde bezuiniging van €600.000 euro op de sociale wijkteams meer
druk legt op de uitvoering van de, onder andere in het Koersdocument gestelde
transformatiedoelen,
De bezuiniging op Amaryllis samenvalt met de beëindiging van een incidentele
uitzetting van €1,4 miljoen,
Deze transformatiedoelen gericht zijn op kostenverlaging door meer preventie en
afschaling van dure zorg,
Dat de sturingsgedachte en transformatiedoelen zoals genoemd in het
Koersdocument nog onverminderd van kracht zijn,
Dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de effecten van de aanpak
van Amaryllis.,
Dat Amaryllis taken overneemt van organisaties in de 0de lijn omdat die
volgens Amaryllis onvoldoende hun rol pakken.

Overwegende dat:
-

-

-

De gemeenteraad onverkort wil vasthouden aan de doelstellingen verwoord in
het koersplan.
Amaryllis binnen de sturing de opdracht heeft gekregen primair in te zetten op
de kwetsbare en multiproblem groep (20% doelgroep),
Uit het tussen gemeente en Amaryllis overeengekomen werkplan en de
monitoring daarvan inzichtelijk moet worden dat Amaryllis ook
daadwerkelijk op deze groep de gewenste afschaling gaat behalen,
Amaryllis haar capaciteit niet moet inzetten op taken die door andere
organisaties gedaan moeten worden t.a.v. burgerinitiatieven en 0de lijn,
Amaryllis nog meer moet inzetten op sturing op de opdracht en daarbij gebruik
maken van de inzet van nieuwe vormen van zorg en gerichte inzet van
medewerkers,
Er op basis van kwartaalrapportages meer duidelijkheid moet komen over de
effectiviteit van inzet van Amaryllis,
Dat het een gegeven is dat de kost voor de baat uitgaat,
Het enige jaren duurt voordat de effecten zichtbaar worden,
In de evaluatie van de Jeugd en Gezinsteams gesteld wordt dat investeren in opleiding
cq. Scholing van sociaal werkers onder andere in Ggz-jeugdproblematiek en
signalering daarvan, belangrijk is,

66

moties/amendementen 2016
-

-

De voorgestelde bezuiniging van €600.000,= gelijktijdig met de beëindiging van de
incidentele financiering een te zware wissel dreigt te trekken op de realisatie van de
doelstellingen hierboven genoemd en op de scholing,
Deze realisatie van de doelstellingen nog onvoldoende duidelijk is gemaakt om een
structurele begrotingsaanpassing op te baseren,
In de loop van 2017, naar verwachting, daar meer duidelijkheid over zal zijn, zodat
dan een meer structurele wijziging mogelijk wordt,
Dat ook bij de andere bezuinigingsmaatregelen dan Amaryllis onduidelijkheden zijn
ten aanzien van de maatschappelijke effecten en de financiële haalbaarheid,
Dat de raad daarom behoefte heeft aan concrete indicatoren waarop monitoring plaats
vindt.

Draagt het college op:
- De voorgestelde bezuiniging van €600.000,= op de sociale wijkteams in 2017 nog
niet te effectueren en het tekort bij te dekken uit de reserve sociaal domein en de
reserve sociaal domein daartoe met hetzelfde bedrag te verhogen vanuit de algemene
reserve,
- Hiertoe een begrotingswijziging voor te bereiden en voor te leggen aan de
gemeenteraad.
- Met inachtneming van deze extra middelen te komen tot een gesprek gericht op
overeenstemming met Amaryllis over het werkplan 2017.
- De gemeenteraad te informeren over de uitkomst van het gesprek.
- Ten behoeve van de gewenste sturing concrete indicatoren uit te werken
waarop monitoring plaats vindt en deze nog in 2016 aan de raad voorte leggen,
- Per kwartaal aan de raad een rapportage voor te leggen ten aanzien van alle
voorgestelde maatregelen en specifiek ten aanzien van de opdracht, de
werkwijze, de maatschappelijke en financiële effecten van Amaryllis
- Amaryllis te blijven vergen op haar inhoudelijke opdracht als geformuleerd in
het Koersdocument, namelijk de inzet op de kwetsbare en multiproblem groep
(20% doelgroep) waarbij Amaryllis blijvend moet investeren in de
vaardigheden om af te schalen bij sociaal werkers.
En gaat over tot de orde van de dag
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20161107 Motie Vergroening leges en heffingen – PGL, CDA, PvdA
Aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Tegen: VVD, GB.

Overwegende dat:
- Gemeente Leeuwarden streeft naar een fossielvrije gemeente, een zo laag mogelijke
belasting op het riool en maximaal hergebruik van grondstoffen;
- Een differentiatie in tarieven bij bijvoorbeeld bouwleges (op grond van energiezuinigheid),
de rioolheffing (op grond van de belasting van het riool) en de afvalstoffenheffing (op basis
van de hoeveelheid restafval) bijdraagt aan deze doelstellingen;
- Bij meerdere gemeenten goede voorbeelden van een dergelijke tariefdifferentiatie
beschikbaar zijn.
Draagt het college op:
- Na overleg met de gemeenteraad in een forum, te komen met voorstellen voor de
vergroening van de bouwleges, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing;
- Deze voorstellen voor de behandeling van de begroting 2018 aan de raad voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag,
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20161107 Motie Inrichting 30 km-zones – PGL, CDA, PvdA
Aangenomen met 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen, 1 niet gestemd.
Tegen: VVD, CU.

Overwegende dat:
- Het verlagen van de rijsnelheid van auto’s substantieel bijdraagt aan de verkeersveiligheid;
- Te hard rijden één van de grootste ergernissen van onze inwoners is;
- Te hard rijden veel voorkomt in 30 kilometer-zones die niet zijn ingericht;
- De politie in deze zones niet wil handhaven, omdat de inrichting niet overeenkomt;
- Het voor de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid wenselijk is dat deze zones worden
ingericht als 30 km-zones.
Tevens overwegende dat:
- In 2013 door het college een “Notitie Verkeersveiligheid” is opgesteld waarin een concreet
uitvoeringsprogramma is opgenomen voor een aantal 30 kilometer-zones;
- De hierin benoemde routes nog niet allemaal zijn aangepakt;
- In 2017 en de volgende jaren geen concrete plannen voor de inrichting van 30 kilometerzones zijn voorzien.
Draagt het college op:
- Voor de begroting van 2018 een nieuw uitvoeringsprogramma voor te leggen met een
prioritering.
En gaat over tot de orde van de dag,
Evert
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20161107 Motie ICT automatisering financieel zakelijke
dienstverlening – D66
Aangenomen met 31 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Tegen: VVD, CU, FNP.
Constaterende dat;
• De werkgelegenheid van de financieel zakelijke dienstverlening sterk aan het afnemen
is door verregaande automatisering van o.a. administratieve werkzaamheden.
• Hier staan nieuwe werkzaamheden tegenover zoals programmeurs, webdesigners,
systeembeheerders etc.
• Het belangrijk is dat Leeuwarden inspanningen pleegt om in die transformatie de
werkzaamheden die gepaard gaan met die automatisering naar Leeuwarden te halen.
Verzoekt het college;
• Om ter bevordering van banen ook actief in te zetten op ICT automatisering in de
profilering, samenwerking en acquisitie, naast de andere speerpunten,
• De raad in het eerste kwartaal van 2017 hierover te informeren.
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20161107 Motie Doorontwikkeling watertoerisme Leeuwarden – D66
Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Tegen: VVD,.
Overwegende dat;
• Het Waterfront programma een stimulans is voor het watertoerisme.
• Er nog genoeg knelpunten zijn om op te lossen om de Leeuwarder watertoerisme
verder een impuls te geven, die ook benoemd zijn maar niet opgepakt worden in het
huidige Waterfront programma
• Eén van de focuspunten van de gemeente Leeuwarden Water (technologie) is.
• Dat alle huidige Waterfront projecten volop in planvorming danwel in uitvoering zijn
• Er nog geen vervolg gegeven is aan de samenwerking met de provincie op het
Waterfront programma
Draagt het college op;
Samenwerking te zoeken met de provincie om de mogelijkheden te onderzoeken om het
Leeuwarder water toerisme verder te stimuleren. En de raad na de zomer over de voortgang
hiervan te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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28 november 2016
20161128 Motie Sanitaire voorziening Hellingshaven Grou – FNP,
GBL, VVD
Unaniem aangenomen
De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 28 november 2016
behandelende de stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandsrichtlijnen voor
woningbouw op de Minne Finne, Volmawei en Hellingshaven te Grou,
Overwegende dat:
- Grou een belangrijke watersportplaats in onze provincie is en zich in de gemeente
Leeuwarden als een gastvrij toeristisch watersportdorp wil profileren,
- er sinds de herindeling in 2014 meerdere toeristische en recreatieve projecten zijn
gerealiseerd om deze Parel van de watersport verder te ontwikkelen en te upgraden,
- er voldoende sanitaire voorzieningen voor met name watersporters en andere bezoekers
nodig zijn,
- in de oorspronkelijke plannen voor de Hellingshaven een sanitaire voorziening opgenomen
was,
- de verplichting voor realisatie door de oorspronkelijke initiatiefnemers is afgekocht,
- er in deze omgeving nog wel degelijk behoefte is aan een openbare sanitaire
toiletvoorziening,
- bij verdere uitwerking van de thans onderliggende plannen hierin geen (ruimte) locatie noch
een overeenkomst tot realisatie van deze sanitaire voorziening is opgenomen,
- realisatie van deze sanitaire voorziening volgens de wethouder, tijdens de behandeling in het
forum op 14 november jl. wel een verantwoordelijkheid is voor de gemeente,
- er al lange tijd een acceptabele tijdelijke sanitaire voorziening bij de Hellinghaven was, op
een goede locatie t.o.v. de Hellingshaven en de ligplaatsen aan de Kade, en deze in de huidige
plannen zal verdwijnen,

Verzoekt het college:
om voor 1 mei 2017 met een plan te komen voor realisatie van een adequate sanitaire
voorzieningen in de directe omgeving van de Hellingshaven te Grou, waarbij zowel plaatsing
op de wal als op het water tot de uitvoeringsmogelijkheden mag worden gerekend.
En gaat over tot de orde van de dag,
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moties/amendementen 2016

20161128 Amendement Eerste verzamelvoorstel
begrotingswijziging 2016 – PvdA, GBL
Aangenomen met 35 stemmen voor en 3 tegen
Tegen: VL, CU
Amendement Eerste verzamelvoorstel begrotingswijziging 2016
De Raad van de gemeente Leeuwarden, bijeen op 28 november 2016, behandelende het Eerste
verzamelvoorstel begrotingswijziging 2016.

Besluit:
Het onderdeel C. Verlenging investeringskredieten te wijzigen en te laten luiden als volgt:
C.) Verlenging investeringskredieten:
Op grond van artikel 5 van de financiële verordening komen investeringskredieten na twee
jaar te vervallen als er nog geen start met de werkzaamheden is gemaakt. Op grond van deze
bepaling zijn diverse kredieten bij de jaarrekening 2015 afgevoerd. Bij een aantal van deze
oude kredieten is het echter wenselijk dat zij met een jaar verlengd worden. Het gaat om de
volgende investeringskredieten:
INV240248 - Spoedeisende Voorzieningen (€ 112.811)
Dit is een voorziening die noodzakelijk is om spoedeisende zaken te kunnen oplossen.
Vandaar de naam van deze voorziening. Als gemeente heb je de wettelijke zorgplicht voor het
onderwijs. Dus ook in het voorzien in o.a. aanpassingen en calamiteiten aan schoolgebouwen.
Voor het programmajaar 2017 onderwijshuisvesting zal wederom een post spoedeisende
voorziening worden opgenomen. Het restant vanuit 2015 zal hieraan worden toegevoegd
INV331316 - Keegsdijkje VRI (€ 125.000)
De vervanging van de verkeersregelinstallatie aan het Keegsdijkje (kruising vliegbasis) is
vanwege een langere levensduur van de huidige installaties uitgesteld naar 2016.
INV340810 - Entree de Beurs (€ 70.000)
Vanwege de mogelijke verplaatsing van de bibliotheek uit het Beursgebouw is de investering
in de entree van het beursgebouw uitgesteld en wordt dit meegenomen in het vraagstuk van de
herhuisvesting van de bibliotheek.
INV341304/06/07 - Instandhouding / vervanging sportaccommodaties (€254.260)
Binnen de vervangingsplanning van diverse sportaccommodaties is een aantal investeringen
in sportaccommodaties uitgesteld om werk met werk te maken. Hierdoor zijn de
vervangingsinvesteringen uitgesteld naar 2016
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