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De ried hat in syn gearkomste fan 11 septimber 2014 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat ynformearjend sprutsen oer it konsept-beliedsplan WMO 2015.
2. De ried hat opiniëarjend sprutsen oer it beleidsplan Zorg voor Jeugd Tytsjerksteradiel
2015-2018.
3. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
4. De raad heeft ingestemd met de nota 'Gezondheid is van iedereen' als kader voor het
Gezondheidsbeleid Gemeente Tytsjerksteradiel 2014-2018.
5. Een amendement van CDA, PvdA en FNP om in het besluit herijking beleidslijn horeca
bij punt a.2. de volgende tekstwijziging aan te brengen:
2. In beginsel mogen horecabedrijven zich, behalve in de dorpskern ook vestigen in
de dorpsbebouwing buiten de dorpskernen Burgum, Ryptsjerk en Tytsjerk (mits
planologisch inpasbaar),
wordt verder niet gesteund en is met 14 tegen 8 stemmen aangenomen.
Met betrekking tot de herijking van de beleidslijn horeca heeft de raad, na amendering:
a. Ingestemd met de volgende punten:
1. In plaats van een (planologische) regeling met als uitgangspunt 'ondergeschikte
en aan de hoofdfunctie gerelateerde horecafunctie' te kiezen voor een regeling
met als uitgangspunt 'nevengeschikte, zelfstandige horecafunctie' voor bedrijven
en instellingen waar de horecatak commercieel wordt geëxploiteerd (en dus niet
voor bedrijven en instellingen waar sprake is van een paracommerciële exploitatie
met vrijwilligers).
2. In beginsel mogen horecabedrijven zich, behalve in de dorpskern ook vestigen in
de dorpsbebouwing buiten de dorpskernen Burgum, Ryptsjerk en Tytsjerk (mits
planologisch inpasbaar).
3. In het kader van de aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied die voor
2015 op het programma staat, de regels zodanig aan te passen, dat de
bestemming voor (voormalige) agrarische bedrijven kan worden gewijzigd in een
horecabestemming.
4. Geen exploitatievergunning meer te vragen voor kleinschalige vormen van Bêd en
Brochje. Onder kleinschalig wordt verstaan: maximaal 2 kamers en maximaal 4
slaapplaatsen. Vanuit de ruimtelijke ordening geldt nog een oppervlakte-eis
(maximaal 30% van de begane grondoppervlakte van de woning met een
maximum van 50 m2).
b. ingestemd met de als zodanig gewaarmerkte beleidslijn horeca "van nee, tenzij naar
ja, mits" als kader voor het horecabeleid met bovengenoemde punten en de
technische aanpassingen, te weten: een aantal wijzigingen in de Drank- en
Horecawet, de recent vastgestelde "Drank- en Horecaverordening Tytsjerksteradiel
2014" en het horeca convenant.

6.

De behandeling van het rapport rekenkamercommissie "Onderzoek strategisch
grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel" is doorgeschoven naar de raadsvergadering
van 18 september 2014.

7. De raad heeft met algemene stemmen wethouder H. Rijpstra benoemd in het AB van de
GR 'Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland' (tevens vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Afvalsturing Friesland) en wethouder
G.H. Schippers in de gemeenschappelijke regeling 'Hûs en Hiem welstandsadvisering en
monumentenzorg'.
8.

Met betrekking tot het voorstel Wet Markt en Overheid heeft de gemeenteraad de
volgende economische activiteiten vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in
het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid van de Mededingingswet:
- in gebruik geven van, verhuur en exploitatie van sportaccommodaties;
- verhuur/ in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed, te weten 'Kiehool' te
Burgum en 'De Pleats' te Burgum.

9. De jaarrekening / het jaarverslag 2013 van Opo Furore is goedgekeurd.
10. De beslutelisten fan de riedsgearkomste fan 19 juny 2014 en 3 july 2014 wurde
ûnferoare feststeld.

Tasizzings:
- pfh. Ter Keurs: namens raad en college gaat er een brief naar de gemeente
Leeuwarden in verband met (overlast) Psy-Fifestival.

Sa feststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
9 oktober 2014.
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