Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op 16
februari 2017, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost.
Aanwezig: Raadsleden
(20)
De heer J.K.S. Braams (PvdA)
De heer T.O. Brinkman (FNP)
De heer M.C. Buising (GBA)
De heer S. Groenhof (FNP)
Mevrouw S.H. Haagsma (PvdA)
De heer F.D. Hoekstra (GBA)
De heer IJ. van Kammen (FNP)
De heer M. van Kammen (CU)
Mevrouw J.R. Kingma-Gardenier (VVD)
De heer S.D. van der Meer (FNP)
De heer T. Nicolai (PvdA)
De heer D. van Oosten (CU)
Mevrouw W. Poelman (FNP)
De heer M.Y. Talma (CDA)
De heer G. Terpstra (CDA)
Mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU)
De heer S.W. Vegelin (GBA)
De heer R. van der Wal (CDA)
Mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA)
De heer J.J. Zwaagstra (CDA)
Afwezig: Mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP)
(1)

Wethouders
De heer K.H. Antuma (CU)
De heer A. Bruining (CDA)
De heer J. Spoelstra (CDA)
De heer J. Stellinga (PvdA)
Gemeentesecretaris
De heer E.H.C. van der Laan

Voorzitter: de heer G. Gerbrandy
Griffier: mevrouw J. van Hoppe
Algemeen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen / Afsprakenlijst
Mededelingen wethouder Bruining:
 Door de lage rente en toegenomen levensverwachting moet in 2016 een extra bijdrage
van € 232.000 worden gestort om de pensioenverplichting aan onze gepensioneerde
wethouders na te kunnen komen.
 Er zijn door Stedin en Tennet geen bezwaren ingediend tegen de aanslagen precario
betreffende de belastingjaren 2014 en 2015. Tegen de aanslagen van de komende jaren
zullen ze dan vermoedelijk ook geen bezwaren indienen. Dit betekent dat er van Stedin
over de jaren 2014 – 2016 een gezamenlijk bedrag van € 1.225.000 vrijvalt in de
jaarrekening 2016 en voor Tennet is dat bijna € 6.000. Daarnaast ontvangen wij, zolang
er precarioheffing mogelijk is, jaarlijks € 460.000 euro van Stedin.
 De precario van Vitens en Liander zijn nog onder bezwaar en beroep. Daarover is nog
geen duidelijkheid. Overigens is er vandaag een Kamerdebat over de afschaffing van
precarioheffing.

-2Er is een aantal amendementen ingediend om de heffingstijd in te perken. In de
kadernota komen we met voorstellen over de besteding van de structurele precario
opbrengsten.
Mededeling wethouder Spoelstra over de voortgang van zwembad De Kûpe. Afgelopen week
zijn er gesprekken geweest met het stichtingsbestuur over de jaren 2017 en 2018. Er is
minder exploitatietekort. Ook is gesproken over het nieuwe zwembad. Het bestuur heeft
aangegeven op 9 maart een toelichting te willen geven op het nieuwe plan in de
informatiecarrousel.
Mededeling wethouder Stellinga: er is enig misverstand over wat de financiële consequentie
is van de beslissing die genomen is met betrekking tot de sluiting van de zeven
consultatiebureaus. Het gaat dan om de vraag of dat € 67.000 is, zoals in de begroting
stond, of € 11.000 euro. Ik heb de garantie gekregen dat het netto besparingsbedrag
€ 67.000 is.
Er is een afmelding binnengekomen van mevrouw M. Dotinga-van der Veen (FNP).
Inspreker:
 de heer F. Ralten uit Buitenpost bij agendapunt 8 (Accommodatiebeleid).
Afsprakenlijst
Punt nr. 16 (leges omgevingsvergunning (ver)plaatsen ooievaarsnesten): de heer Buising
(GBA) geeft aan op 12 oktober 2016 is gezegd dat de notitie op route is en op 26 januari
2017 is gezegd dat de notitie volgende week naar de raad zou gaan. De notitie is nog steeds
niet in het bezit van de raadsleden, wanneer kan deze verwacht worden?
Wethouder Antuma antwoordt dat hij in de veronderstelling was dat de notitie al was
verstuurd. Hij biedt zijn excuses aan en zal ervoor zorgen dat de notitie alsnog naar de raad
wordt gestuurd.
3.

Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan dat hij rond 21.00 uur de vergadering verlaat, in verband met het
afscheid van zijn collega Mansveld in Tytsjerksteradiel.
Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag binnengekomen. Voorgesteld wordt om
deze als volgt te nummeren en zoals gebruikelijk aan het eind van de vergadering te
behandelen.
11 - Motie vreemd aan de orde van de dag van CU inzake Digi-taalhuis.
12 - Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA inzake grensrivier de Lauwers en
KH 2018.
13 - Moasje frjemd oan de oarder fan de dei fan de FNP oer humanitêre help oan
flechtlingen yn Grikelân.
De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande wijzigingen.
Besluitvormend deel

4.

Besluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 26 januari 2017
Pagina 4, agendapunt 8 (Reclamebeleid): de heer Groenhof (FNP) mist in het verslag het
commentaar van het college over het kostenaspect. De portefeuillehouder heeft aangegeven
dat de eenmalige materiaalkosten € 16.000 bedragen en het onderhoud jaarlijks € 8.000.
Dit zal worden toegevoegd aan de besluitenlijst. Actie: griffie
De besluitenlijst van de openbare vergadering van 26 januari 2017 wordt vastgesteld met
inachtneming van bovenstaande toevoeging.
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Herbenoeming lid raad van toezicht ROOBOL
Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten mevrouw S.C. Westra –
Bosch her te benoemen als lid van de raad van toezicht van ROOBOL.

6.

Afgifte (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vleeskuikenstal De Rysloane 10 te
Harkema
Na de eerste termijn brengt de voorzitter het voorstel in stemming:
Stemverklaring de heer Hoekstra (GBA): Wy fine it noch hieltyd frjemd dat der gjin mear
oandacht jûn wurdt oan de útstjit fan fijnstof troch de yntensive feehâlderij, ûnder oare de
pikemesterijen. Dochs sille wy as GemeenteBelangen Achtkarspelen meigean mei it ferlienen
fan in ôfjefte fan in ferklearing fan gjin betinksten mei as reden dat de hear De Kleine al
jierren dwaande is om in fergunning te krijen ûnder de âlde, besteande rigeljouwing, troch it
jaan fan dizze stimferklearring, en wy noch hieltyd sitte te wachtsjen op it nije geurbelied.
Stemverklaring de heer Braams (PvdA): bij vorige aanvragen hebben wij ons helder
opgesteld in de kwestie van geur en ook het ruimtelijk aspect. Er zijn echter beslissingen
genomen in deze raad in 2013 en 2016 over zowel het ruimtelijk plan als het geuraspect en
we vinden het een kwestie van bestuurlijk fatsoen om de beslissingen die toen zijn genomen
te steunen. Wat niet wegneemt dat wij absoluut tegen het punt blijven van overlast van
intensieve veehouderij.
Stemverklaring de heer Van der Meer (FNP): by ús hat de ôfweging west, de 7500 mear
piken dy’t der by komme en wy ha ek wat twifels oer de brânfeiligens. Dêrom sille wy tsjin
stimme.
Stemming:
Voor: PvdA, CU, CDA, GBA en VVD (15)
Tegen: FNP (5)
Aangenomen.
Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een vijfde
vleeskuikenstal op het perceel De Rysloane 10 te Harkema (dossiernr. 20130320).
2. De onder 1 bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de plaats te laten
treden van de reeds op 31 oktober 2013 afgegeven ontwerp-vvgb.
3. De onder 1 bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring
van geen bedenkingen aan te merken indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de
ontwerpverklaring en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ingediend.
Opiniërend/besluitvormend deel

7.

Kaderbrief 2018-2021 en begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Fryslân
Dhr. Buising (GBA) dient een amendement in over de financiering extra inzet GGD ten
behoeve van vergunninghouders. Het amendement luidt als volgt:
[De volgende zienswijze in te dienen:
De verhoging van het budget is te prematuur, omdat:
 het (nog) niet bekend is welke (extra) voorlichtingsactiviteiten er plaats zouden moeten
vinden;
 er al voorlichting plaatsvindt op het moment dat een asielzoeker in een AZC wordt
geplaatst;
 via de consultatiebureaus tijdens de periodieke contacten ruimschoots aandacht wordt
besteed aan de gezondheidsaspecten bij jonge vergunninghouders;
 de GGD naar onze mening al voldoende vervolg-voorlichting geeft.]
Wethouder Stellinga ontraadt het amendement. Het college is van mening dat de verhoging
van het budget niet te prematuur is.
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Voor: GBA, FNP, VVD (9)
Tegen: CDA, CU en PvdA (11)
Amendement is verworpen.
Stemming over het raadsvoorstel:
Stemverklaring de heer Buising (GBA): wy hawwe op side 3 in tabel stean mei finânsjes. Wy
sitte hjir mei in mienskiplike regeling, dus wy kinne der net sa folle oan dwaan, mar wy fine it
skande dat, sûnder ienige ynfloed op de sifers te hawwen, wy foar 2018, 2019 en 2020 hast
€90.000 ekstra kwyt binne en foar 2021 €117.000.
Stemverklaring de heer Groenhof (FNP): it punt is dat as wy gjin sjochwize yntsjinje, der
grutte kans is dat wy ûnfoarsjoene kosten op ús ôf krije.
Voor: PvdA, CU, CDA en GBA (14)
Tegen: FNP en VVD (6)
Aangenomen.
Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten geen zienswijze in te dienen.
8.

Accommodatiebeleid


Inspreker: de heer F. Ralten uit Buitenpost.

In de eerste termijn dient de heer Hoekstra (GBA) een motie in over het afstoten van
gebouwen. Het college wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 september
2017 over te gaan tot verkoop (bij inschrijving) van de leegstaande gebouwen welke
voorheen een maatschappelijk nut hadden.
De heer Nicolai (PvdA) dient een motie in over de beheerkosten. Het college wordt
opgedragen de voorgestelde bezuiniging 2018 op het accommodatiebeleid, meer concreet de
beheerkosten, te halveren. Concreet: In 2018 behoudt It Koartling te Buitenpost (50% van
33.25 uren) 16.63 uren voor het uitvoeren van beheer en Het Clubhuis te Harkema (50%
van 24 uren) 12 uren voor het uitvoeren van beheer.
De heer Van Kammen (FNP) dient ook een motie in over de beheerkosten, waarbij wordt
uitgesproken om niet te bezuinigen op de beheerkosten van It Koartling te Buitenpost en ‘It
Kluphûs’ te Harkema, zolang de gevolgen en consequenties daarvan niet te overzien zijn.
Verder dient hij een motie in over de huurverhoging. Hierbij wordt het college opgeroepen
de huurverhoging van 15% inzake de binnensporten in de gymzalen en sporthallen te
bevriezen.
De voorzitter geeft aan dat de moties als volgt worden gekenmerkt:
Motie 1: afstoten gebouwen (GBA)
Motie 2: behearskosten (FNP)
Motie 3: beheerkosten (PvdA)
Motie 4: hierferheging (FNP)
Na de eerste termijn wordt de vergadering om 20.58 uur geschorst voor een moment met de
gasten van de raad. Voorzitter Gerbrandy verlaat hierbij de vergadering.
De vergadering wordt heropend om 21.14 uur door waarnemend voorzitter mevrouw
Zandbergen-Beishuizen.
Wethouder Spoelstra geeft een reactie op de eerste termijn en op de ingediende moties.
Er is wat onduidelijkheid over het economisch/juridisch eigendom met betrekking tot de
accommodaties. De wethouder geeft aan dat er een kruisjeslijst is opgenomen in het
accommodatiebeleid waarin dit duidelijk is aangegeven.
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aansprakelijk is, zegt de wethouder toe dat deze middels een brief op de hoogte zullen
worden gesteld over de aansprakelijkheid. Actie: afsprakenlijst
Op de vraag hoe het accommodatiebeleid moet worden gezien, zegt de wethouder dat het
een kaderstellend document is. Eind 2017 komt er een sportnota en onderwijsnota waarin
deze kaders worden meegenomen en het verder wordt uitgewerkt. Actie: LTA
Op de vraag van de ChristenUnie of er een concreet plan van aanpak komt naar aanleiding
van het accommodatiebeleid, zegt wethouder Spoelstra dat het beleid in 2020 wordt
geëvalueerd. Verder wordt er aan de hand van de actiepunten een intern plan van aanpak
gemaakt, wat de wethouder wil delen met de raad. Dit komt na de zomer van 2017.
Actie: LTA
Motie 1 wordt ontraden door het college. De intentie van de motie is goed, maar een aantal
zaken is in tegenspraak met het beleid. De voorzitter stelt voor om straks in de schorsing te
kijken of de motie aangepast kan worden.
Moties 2 t/m 4 worden ook ontraden.
Na de tweede termijn wordt de vergadering geschorst van 21.59 – 22.11 uur.
Tijdens de schorsing is motie 1 van de GBA-fractie iets aangepast. De heer Hoekstra meldt
dat in de eerste zin het woordje ‘vooreerst’ is toegevoegd: ‘… doch vooreerst uiterlijk 1
september 2017 …’. In de toelichting is het woord ‘boekwaarde’ gewijzigd in ‘marktwaarde’.
Met deze wijziging wordt de motie gesteund door alle partijen.
Wethouder Spoelstra geeft aan blij te zijn met de aanpassingen van de motie en dat hij nu
door alle fracties is ingediend.
Wat betreft de bezuiniging op de beheerkosten van het sociaal Cultureel Werk zegt de
wethouder dat er binnenkort een gesprek is met het ‘It Koartling’ en ‘It Kluphûs’ over de
subsidie.
De voorzitter vraagt of het voorstel besluitvormend kan worden behandeld.
De heer Groenhof (FNP) komt met een procedurevoorstel: normaliter wordt eerst gestemd
over het raadsvoorstel en dan over de moties. Deze moties zijn echter dusdanig verstrekkend
dat eerst zou moeten worden gestemd over de moties. Voor de FNP is de uitkomst van de
stemming van belang om wel of niet voor het raadsvoorstel te stemmen.
Voorzitter: het is aan de raad om over de volgorde te beslissen.
Op verzoek van de heer Nicolai wordt de vergadering om 22.16 uur geschorst.
De voorzitter heropent de vergadering om 22.18 uur en geeft de heer Nicolai het woord.
De heer Nicolai geeft aan dat de PvdA het stuk niet besluitrijp acht. Ook wil de fractie de
stemming over de motie van de PvdA aanhouden.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp in de volgende raadsvergadering besluitvormend
terug komt. Actie: LTA
9.

Voorontwerpbestemmingsplan Nijebuorren 11 te Harkema
Na de eerste termijn brengt de voorzitter het voorstel in stemming.
Stemverklaring de heer Van der Wal (CDA): wy stimme yn mei dit stik en binne bliid dat alle
fraksjes dat dogge. Ik bin troch dizze persoan al in kear benadere oer hoe dreech it
allegearre gean kin, dus ik bin bliid dat der minsken binne dy’t volhardend binne. Wy binne
bliid mei dit inisjatyf en dat it kolleezje ús dit sa foarleit.
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1. Kennis te nemen van het collegebesluit om het (voorontwerp)Bestemmingsplan Harkema
- Nijebuorren 11 inspraakrijp te verklaren.
2. Voor het vervolg van de bestemmingsplanprocedure te kiezen voor variant 1 (plan wordt
ter vaststelling weer aan raad voorgelegd).
10.

Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan N369 Kootstermolen – Kootstertille
Na de eerste termijn en enkele aanvullende vragen aan de wethouder, brengt de voorzitter
het voorstel in stemming.
Met algemene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten:
1. In te stemmen met de gemeentelijke reactienota naar aanleiding van één ingebrachte
zienswijze;
2. In te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan;
3. Het bestemmingsplan ‘N369 Kootstermolen - Kootstertille’, overeenkomstig het
geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0059.BPKtN369kstmolen-VG01 met verbeelding, regels, bijlagen en toelichting
gewijzigd vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen;
5. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de wettelijk
voorgeschreven wijze bekend te maken.

11.

Motie vreemd aan de orde van de dag van CU inzake Digi-taalhuis
De heer Van Oosten (CU) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Van Oosten.
Wethouder Stellinga geeft aan dat de motie overbodig is, omdat op 21 maart de kick-off is
van het eerste Digi-taalhuis in It Vleckehûs.
Op de vraag van de heer Buising (GBA) wat hiervan de kosten zijn, zegt de wethouder toe de
raad hierover schriftelijk te informeren. Actie: afsprakenlijst
De heer Van Oosten trekt de motie in.

12.

Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA inzake grensrivier De Lauwers en KH 2018
De heer Nicolai (PvdA) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan de heer Nicolai.
De heer Groenhof (FNP) vraagt aan de heer Nicolai of hij ook bereid is de Alde Dyk als
belangrijke zijrivier van De Lauwers op te nemen.
De heer Nicolai zegt dat het hierbij mondeling wordt toegevoegd.
De heer Buising (GBA): waarom alleen De Lauwers in het kader van KH 2018?
Waarom niet ook de pingo’s? Verder hebben we nog een stukje Twizelermieden en
bijvoorbeeld het spoor tussen Leeuwarden en Groningen. Al deze dingen verhogen de
culturere waarde van Achtkarspelen, dus het kan veel breder.
De heer Nicolai antwoordt dat pingo’s nadrukkelijk een onderdeel kunnen worden van KH
2018. De voormalige wethouder is hier al mee bezig geweest en hier kan op worden
voortgeborduurd.
Wethouder Stellinga deelt de sympathie voor de motie. Alvorens na te denken over fiets-,
kano- en wandelroutes moeten we eerst kijken naar de subsidiebronnen bij de provincie.
De voorzitter brengt de motie in stemming:
De motie wordt met algemene stemmen (20) aangenomen.
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Moasje frjemd oan de oarder fan de dei fan de FNP oer humanitêre help oan flechtlingen yn
Grikelân
Mevrouw Poelman (FNP) geeft een toelichting op de motie en leest hem voor.
Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan mevrouw Poelman.
De vergadering wordt geschorst van 23.13-23.21 uur.
Wethouder Stellinga vindt het een positieve motie, maar vraagt zich af of het onze
verantwoordelijkheid is. Er is geen beleid hiervoor. Hij ontraadt de motie, maar als de motie
wordt aangenomen, zal hij worden uitgevoerd.
Op verzoek van de heer Nicolai (PvdA) wordt de vergadering kort geschorst van 23.25-23.26
uur.
De heer Nicolai geeft aan dat de meningen in de fractie zijn verdeeld over deze motie. Twee
leden zullen tegen deze motie stemmen en één lid zal voor stemmen.
De voorzitter brengt de motie in stemming:
Stemverklaring mevrouw Poelman (FNP): dizze moasje is in spontane aksje fan de FNP fanút
it hert wei. Wy beslisse hjir altyd oer it jild fan de mienskip. Wy ha it hâlden op in
symboalysk bedrach fan in kwartjse de ynwenner. By sa’n aktueel probleem tinke wy net oan
presedintwurking. Dêrom wolle wy dizze moasje graach yn stemming bringe.
Stemverklaring de heer Talma (CDA): in sympatyke moasje, maar wy sjogge it as in
ferantwurdlikheid foar ús sels om dêr jild oan te jaan en net dat de gemeente dêroer beslist.
Stemming:
Voor: FNP, de heer Nicolai, PvdA (6)
Tegen: CU, CDA, PvdA, VVD, GBA (14)
De motie is verworpen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 16 maart 2017.

griffier,
mw. J. van Hoppe MPM

voorzitter,
G. Gerbrandy

