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31 maart 2014

140331 Motie aanvalsplan laaggeletterdheid – D66

Aangenomen

Aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen
Tegen: fractie VVD
DeraadvandegemeenteLeeuwarden,invergaderingbijeenop17en26Maart,behandelendehet
collegeprogramma20142018,
Overwegendedat;
Taalachterstandenenlaaggeletterdheiddedeelnamevanmensenaandesamenlevingindeweg
staat,infinancieel,maarookinsociaalopzicht.
Debibliotheekeencentralepartnerkanzijninhetvoorkomenenbestrijdenvantaalachterstanden
enlaaggeletterdheid.
De‘NotitieLaaggeletterdheidLeeuwarden’vastgesteldisin2009,enaanherzieningtoeis.
Constaterendedat;
DeWetEducatieenBeroepsonderwijs(WEB)voorheenvoorschreefdatvolwasseneneducatieen
taalonderwijs(ookophetgebiedvanlaaggeletterdheid)gegundwerdaanlokaleROC’s.
Dezeregelin2015wijzigt,metdienverstandedatgemeentendevrijheidkrijgenomdezemiddelen
naareigeninzichtintezettengerichtopdelokalesituatie.
Op5November2013eenmotieisaangenomen(PvdAmotieYpma)indeTweedeKamerdatper
2015,5miljoengereserveerdwordtvoordebestrijdingvanlaaggeletterdheid.
Debibliotheekeenlogischeenvanzelfsprekendepartnerisinhetbestrijdenvanlaaggeletterdheid,
maardatdezeroldoorlandelijkeregelgevingbeperktisgebleven.
Verzoekthetcollegeom;
Samenmetdebibliotheekenandereketenpartnerseenaanvalsplanlaaggeletterdheidvoorte
bereidenendezevoordezomer2015aanderaadaantebieden.
Teonderzoekenofenhoedebibliotheekper2016aanspraakkanmakenopdedoorhetrijkter
beschikkinggesteldemiddelenterbestrijdingvanlaaggeletterdheid(+100.00050.000Euro).
Engaatovertotdeordevandedag,
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140331 Motie herschikking financiën n.a.v. decembercirculaire 2013
– D66
Aangehouden
De raad bijeen op 17 en 26 Maart, behandelende het collegeprogramma 2014-2018;
Overwegende dat;
Hetcollegeinhaarprogramma20142018heeftopgenomendatper2017debibliotheekgekort
wordtmeteenstructureelbedragvan4,6ton,bestaandeuiteenbezuinigingvan5tonen
herschikkingvan40.000tenbatevanbibliotheekGrou.
Hetcollegeervanuitgaatdatdoorhetsluitenvandrienevenvestigingenstructureel2tonbespaard
kanwordenenoverwegendedathetcollegekoerstopeensluitingvandezevestigingenper2017.
Hetsluitenvannevenvestigingenonwenselijkemaatschappelijkegevolgenmetzichmeebrengten
gepaardgaatmetveelfrictiekosten.
Hettemporiserenvansluitingvannevenvestigingeneengoedehervormingvandecentrale
bibliotheekenhetoriënterenopveranderendetakennietindewegstaat.
Tevensoverwegendedat;
Tentijdevandecollegeonderhandelingendedecembercirculaire2013doorhetrijkisvastgesteld
dieconsequentiesheeftvoordeontwikkelingvanhetgemeentefondsvanLeeuwarden.
SpecifiekhetdoorstaatsecretarisKlijnsmavanSZWaangekondigdebedragvan70miljoenin2014
endaarnastructureel90miljoenvanaf2015voorextramiddelenvoorarmoedebestrijdingen
schuldhulpverlening.
Inhetcollegeprogrammaeenstructurelebaatvan8tonisopgenomendatgebaseerdisophet
bedragvan2014(70miljoen).
Hetreëelisteverwachtendat,gebaseerdopeenzelfdeverdelingsmodel,destructurelebaatvanaf
2015daadwerkelijk1miljoenisendatmeicirculairehiernaarverwachtingmeerzekerheidoverzal
geven.
derhalve,ereenstructurelebaatvan2tonnietinhetcollegeprogrammaisopgenomen.
Constaterendedat;
Hetcollegeprogrammavoorzietinincidenteleextramiddelenvoorhetkindpakket(vanaf2015,2
tonbovenoplopende25.000Euro).
Deraadkanbesluitenomdezemiddelenandersaantewenden,zonderdatdittenkostegaatvan
dedoordecoalitiegeplandeextrainspanningenophetgebiedvanschuldhulpverleningen
armoedebestrijding,specifiekarmoedebestrijdinggerichtopkinderenaangezienervanaf2015
structureel2tonextrabeschikbaarkomtspecifiekgelabeldvoordatdoel.
Verzoekthetcollegeom;
Hetkindpakketvanaf2015tefinancierenmetdedoorhetrijkbeschikbaargesteldemiddelenvoor
datdoel.
Devrijgevallenincidentelemiddelen,teweten3x2tonaantewendenomdevoorgestelde
bezuinigingvan5tontetemporiserenenwelzodanigdathetvoortbestaanvandenevenvestigingen
gegarandeerdwordttot2019.
Defrictiekostenovereenkomstigteverminderen.
Debegroting2015enhetmeerjarenperspectiefovereenkomstigtewijzigingenopvoorwaardedat
demeicirculairehetbovengenoemdefinanciëlescenariobekrachtigdm.b.t.deextramiddelen
schuldhulpverleningenarmoedebestrijding.
Engaatovertotdeordevandedag,
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140331 Motie 47% - VVD
Verworpen
Voor: 4 stemmen (VVD)
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op woensdag 26 maart 2014,
behandelend de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014-2017.
Overwegende dat:
• In de gemeente Leeuwarden verhoudingsgewijs veel wordt uitgegeven aan Sociale
voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningi,
• Volgens het Volkskrant onderzoek van 8 maart 2014 naar de uitgaven van gemeenten,
Leeuwarden in 2013 hieraan 51% van de begroting besteed,
• Leeuwarden daarmee 6% tot 20% meer uitgeeft dan vergelijkbare steden,
• Deze druk op de begroting niet te handhaven valt en een fundamentele discussie over de
uitgaven in het sociaal domein noodzakelijk is.
Verzoekt het college:
• De hoogte van de uitgaven terug te brengen naar het niveau van 2010, te weten maximaal
47% van de begroting,
• Hiermee een structurele verlaging van de uitgaven te realiseren van € 15.545.00,00,
• Van dit bedrag € 10.000.000,00 te storten in de algemene reserve,
• € 5.545.000,00 te bestemmen voor structurele aanwending zodat lastenverzwaringen als
verhogingen van parkeertarieven en verhoging van de OZB niet nodig zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.

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

8

moties/amendementen 2014

140331 Amendement bezuinigingen rekenkamer/griffie - NLP

Staken van de stemmen, herstemmen raad april

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

Verworpen. Voor: 4 (NLP)

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

I
I
I
I



Hetnietmet3%extraverhogenvandeOZBvoor
woningen
Hetnietextraverhogenvandeparkeeropbrengsten
Instandhoudenniveauonderhoudopenbareruimte
Diversesecundairepersoneelslasten
Nietverderterugbrengenopenbareverlichting
NietstructureeldekkenISIuitgaven
GeenextrasubsidieLokaleomroep
AfzienontwikkelingBlokhuispoort
Infrastructuur(Europapleingoedkopevariant)
OpbrengstenMienskipfonds
Minderkapitaallasteninvesteringmaatschappelijk
nut
Communicatie
Mondiaalbeleid

Economischbeleid,Profilering,Aquisistie,toerisme,
marketingenevenementen.
SchrappenAanvalsplanarbeidsmarktenonderwijs
Geenextrainzetgebiedsontwikkeling
TemporiseringMienskipfonds


2014


2015
375

2016


2017







30







100
25
50

120
300

50




25





50

250
100

10




250
50




200

50


200


65

200




200

500
150
150


330
150



330
100



330
100



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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

de biblioteek ûnder ynfloed fan technyske ûntwikkelingen fluch feroaret;

-

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

-

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

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

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

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

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

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

x
x

Te zorgen voor verankering van informatieveiligheid op de gemeentelijke agenda, waarbij
het college de gemeenteraad informeert. Dit gebeurt door middel van een aparte paragraaf
informatieveiligheid in het jaarverslag.
De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten vaststellen als hét gemeentelijke
basisnormenkader voor informatieveiligheid.
Gemeenten informatieveiligheidsbeleid vaststellen aan de hand van de Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten. Uitvoering van dat beleid wordt gebaseerd op
17
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x

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

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

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

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

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

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

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

Aangenomen met algemene stemmen

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



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

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

26

moties/amendementen 2014
-de raad bij de vaststelling van beleidsnota 3D’s te informeren over de te behalen besparing
op uitvoeringskosten binnen het domein van zorg en welzijn over het jaar 2015 en 2016.
Roept het college ook op om;
-Binnen de doorontwikkeling Amaryllis besparingsdoelstellingen concreter te formuleren en
deze concretisering in de beleidsnota’s 3D’s reeds naar voren te laten komen.
En gaat over tot de orde van de dag,
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140219 Motie innovatie in doorontwikkeling Amaryllis en vorming
eerstelijnsorganisatie – D66, VVD, CU, VL, NLP, FNP

Aangenomen met algemene stemmen

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

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

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

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

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

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

freget it kolleezje:
- Om ek dizze kolleezje perioade it Frysk dúdlik werom te litte kommen yn de uterings fan de
gemeente;
- Te besjen of nei 2018 in Frysktalige gemeentenamme op foldwaande maatskiplik draachflak
rekkenje kin en soks by de folgjende weryndielings ferkiezings mei referindum te mjitten.
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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140129 Moasje wethâlders – FNP
Verworpen
Met 6 stemmen voor en 33 stemmen tegen.
Voor FNP, D66
“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 29 jannewaris 2014, yn besprek it
kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
- Der in algemiene tendins is oerheden en dermei ek har bestjoeren lytser te meitsjen;
- de útwreiding nei 6 wethâlders troch partij politike ferhâldingen ynjûn is;
- de balâns tusken de posten ek socht wurde kin yn de swierte fan de portefúljes;
- de gemeente Ljouwert ek dizze kolleezje perioade foar grutte besunigings stiet ;
- de útwreiding fan it tal wethâlders in ekstra útjefte fan € 1,8 miljoen meibringt;
- de foarige perioade krekt derom mei deselde partijen foar 4 wethâlders keazen is.
freget it kolleezje:
- Om ek dizze kolleezje perioade mei 4 wethâlders yn te foljen en de ûnderlinge politike
ferhâlding troch de ferdieling fan de portefúljes ta útdrukking komme te litten;
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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140129 Moasje omkearde balâns sanearring – FNP
Ingetrokken
“De rie fan de gemeente Ljouwert byelkoar op woansdei 29 jannewaris 2014, yn besprek it
kolleezje program 2014-2018,
Oerweagende dat:
- Dat de ôfrûne jierren op alle maatskiplike mêden in hypoteek op de takomst lein is;
- dat partikulieren en bedriuwslibben alle war meitsje om har skulden te beheinen en ek de
oerheid dêr mei de tiid ek net oan ûntkomt;
- it paad fan de kommende generaasjes sa frij te meitsjen is fan in belêste ferliene;
- dit kolleezje de grutte helte fan it ynsidinteel yntinsivearren finansieret mei it frij falle litten
fan de reserve “ynvestearrings mei in maatskiplik nut”;
- dit yn feiten delkomt op in omkearde balâns sanearring wêr’t no ynsidintele middels frij
spile wurde mar tagelyk strukturele lêsten yn de takomst kreëare wurde;
- der earder foar keazen is de ynsidintele ekstra útjeften (KH 2018) te dekken mei ynsidintele
meifallers.
freget it kolleezje:
- Om elk boekjier te besjen of de ynsidintele ekstra útjeften ek te dekken binne út it
rekkenresultaat fan dat jier foar dekking te sykjen by it ferfallen fan de reserve fan de
“ynvestearrings mei maatskiplik nut”;
en giet oer ta de oarder fan de dei.
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2 januari 2014
Amendement APV i.v.m. schenktijden - VVD

Aangenomen met algemene stemmen

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

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