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L. Efdé, H. Bouma (tot 19.40 uur) en D. Fokkema

De ried hat in syn gearkomste fan 15 maaie 2014 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat ynformearjend en opiniearjend sprutsen oer it rapport Grondig beleid fan de
rekenkamercommissie.
2. De raad heeft opiniërend gesproken over het initiatiefvoorstel van Grienünks "Kantelen
naar Kwetsbaarheid, praatpapier over werk, re-integratie en participatie".
3. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
4. De raad heeft in algemene zin ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen uit het
accountantsverslag bij de jaarrekening 2013.
5. De raad heeft besloten:
1. De jaarrekening 2013 vast te stellen.
2. De overschrijding op de lasten van de programma's 2, 3, 5, 7, 9, 10 en 11 (zie
toelichting 2.3 en 4.8) vast te stellen.
3. Het jaarrekeningresultaat na bestemming van de al geaccordeerde (deels
bijgestelde) mutaties in de reserves vast te stellen op € 656.000 voordelig.
Resultaatbestemming:
4. Vanuit het resultaat € 300.000 te storten in de reserve sociaal flankerend beleid.
5. Het overig vrij te bestemmen saldo van de jaarrekening 2013 van € 356.000 te
storten in de algemene reserve.
Vrijval en temporisering:
6. De niet benutte delen van de Algemene reserve voor een bedrag van € 151.000
beschikbaar te houden voor de Algemene reserve.
7. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de
initiatieven in 2013 voor het restant bedrag van € 2.313.000 opnieuw beschikbaar te
stellen voor de begroting van 2014 en verder.
6. De raad heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2014 zoals aangegeven binnen
de 1 e bestuursrapportage.
2. Kennis te nemen van de daarin beschreven ontwikkelingen.
7. De raad heeft de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2014'
ongewijzigd vastgesteld, waarbij de VVD-fractie heeft verklaard niet in te kunnen
stemmen met de punten die de beleidsvrijheid van het college betreffen.
8. De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 10 april 2014 en 24 april 2014 wurde
ûnferoare fêststeld.

Tasizzings:
- pfh. Ter Keurs: de raad zal worden geïnformeerd over het niet (volledig) besteden
van het budget werkgelegenheid uit Programma 4 van de jaarrekening 2013.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
5juny2014.
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