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De ried hat in syn gearkomste fan 18 desimber 2014 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat ynformearjend sprutsen oer de Finansjele Strategy Kansen in Kernen.
2. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
3. De Afstemmings- en fraudeverordening Participatiewet en IOAW gemeente
Tytsjerksteradiel 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Een door GrienLinks, PvdA en Christenunie ingediende motie met daarin de opdracht
aan het college om in afwachting van nieuwe regelgeving:
• zeer terughoudend te zijn met het opleggen van boetes;
• expliciet rekening te houden met individuele omstandigheden van belanghebbende;
• daarbij aan te sluiten bij de aanbevelingen van de ombudsman, de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep en de uitspraken van de minister,
krijgt steun van alle partijen, met uitzondering van de W D , en is derhalve met 18 tegen 2
stemmen aangenomen.
Een door de PvdA ingediend amendement om artikel 11 lid 1, sub a als volgt te wijzigen:
"Het college ziet af van het toepassen van een verlaging ex hoofdstuk 2 en 3 indien:
a. verwijtbaarheid REDELIJKERWIJS ontbreekt;"
krijgt verder alleen steun van Postma (FNP) en GrienLinks en is derhalve met 7 tegen 13
stemmen verworpen.
4. De volgende verordeningen zijn ongewijzigd vastgesteld:
• Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015
(inclusief de errata);
• Verordening maatschappelijke participatie gemeente Tytsjerksteradiel 2015;
• Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Tytsjerksteradiel 2015;
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
gemeente Tytsjerksteradiel;
• Verordening tegenprestatie 2015 gemeente Tytsjerksteradiel (waarbij GrienLinks
tegen heeft gestemd).
5. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Tytsjerksteradiel 2015 wordt
ongewijzigd vastgesteld (met de aanpassing in de tabellen C.3.2 en C.4.2).
6. De raad heeft ongewijzigd vastgesteld:
• Het Algemeen deel (2015) van de welstandsnota Tytsjerksteradiel onder
intrekking van het Algemeen deel (2013) van de welstandsnota Tytsjerksteradiel.
• De Bouwverordening Tytsjerksteradiel 2015.
7. Met betrekking tot de tweede fase van de uitbreiding van waterpark Zwartkruis
(Rijksstraatweg 80, Noardburgum) heeft de raad besloten:
1) kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en adviezen;

2) m.b.t. de zienswijze van de heer en mevrouw B. te A. het college mee te delen dat
naar zijn mening:
- de zienswijze ontvankelijk kan worden verklaard;
- niet aan deze zienswijze tegemoet kan worden gekomen omdat er geen sprake is
van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan vergunningverlening in
de weg staat;
3) m.b.t. de zienswijze van de Vereniging van Eigenaren het college mee te delen dat
naar zijn mening:
- de zienswijze ontvankelijk kan worden verklaard;
- aan deze zienswijze deels wel en deels niet kan worden tegemoet gekomen in die
zin dat er geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan
vergunningverlening in de weg staat, maar dat er wel een gewijzigde
inrichtingstekening is ingediend v.w.b. de gekozen ontsluitingsweg (C6-17-01,
gedateerd 7 november 2014) en dat gebleken is dat de infrastructuur is berekend
op de verwachte verkeerstoename;
4) m.b.t. de zienswijze van de heer S. te G. het college mee te delen dat naar zijn
mening:
- de zienswijze ontvankelijk kan worden verklaard;
- aan deze zienswijze deels wel en deels niet kan worden tegemoet gekomen in die
zin dat er geen sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan
vergunningverlening in de weg staat, maar dat er wel een gewijzigde
inrichtingstekening is ingediend v.w.b. de gekozen ontsluitingsweg (C6-17-01,
gedateerd 7 november 2014) en dat gebleken is dat de infrastructuur is berekend
op de verwachte verkeerstoename;
5) gelet op het gestelde onder 1 t/m 4 een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de tweede fase van de uitbreiding
van waterpark Zwartkruis, met inachtneming van de voorgestelde planwijziging t.o.v.
het ontwerpbesluit (inrichtingstekening C6-17-01, d.d. 7 november 2014), de bij dit
voorstel behorende "Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning voor de
uitbreiding recreatieterrein Zwartkruis (fase 2)" en de overige bij dit voorstel ter inzage
liggende stukken;
6) de welstandsnota te wijzigen in die zin dat voor het bij deze omgevingsvergunning
betrokken gebied specifieke toetsingscriteria zijn opgesteld, zoals verwoord in
paragraaf 3.1 van de ruimtelijke onderbouwing en nader uitgewerkt in de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte tabel.
8. De raad heeft ingestemd met de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling;
Veilig thuis in Fryslân.
9. Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
10. De raad heeft:
a) De volgende belastingverordeningen 2015 en waar van toepassing de bijbehorende
tarieventabellen vastgesteld:
• verordening onroerend zaakbelasting 2015;
• verordening afvalstoffenheffing 2015;
• verordening éénmalig aansluitrecht 2015;
• verordening begrafenisrechten 2015;
• verordening haven-, kade- en opslaggeld 2015;
• verordening standplaatsgelden 2015;
• verordening rioolheffing 2015;
• verordening leges 2015;
• verordening toeristenbelasting 2015.

b) Ingetrokken de belastingverordeningen als onder a. genoemd, voor het jaar 2014 en
tarieventabellen 2014 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de
nieuwe verordeningen 2015.
11. De raad heeft:
1) Met algemene stemmen benoemd tot lid van de rekenkamercommissie
Tytsjerksteradiel mevr. drs. C.M.E. Ruiter, wonend te Oudehorne.
2) De Verordening op de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel (2015)
ongewijzigd vastgesteld.
12. De ried - Citsein de NA/D, GBT, GrienLinks en Christenunie - hat besietten om yn totaal in
bedrach fan € 10.604,= út de Algemiene Reserve te heljen foar de kosten oangeande it
troch de riedsûndersykskommisje Megahome útfierde undersyk.
13. De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 6 novimber 2014 en 20 novimber 2014
binne troch de ried ûnferoare fêststeld.
14. De ried hat yn besietten runte sprutsen oer de mearkosten swimbad Burgum.
15. Ek efter tichte doarren hat de ried de beslutelist fan it besietten part fan de riedsgearkomste fan 20 novimber 2014 unferoare fêststeld.

Tasizzings:
- pfh. Rijpstra: it kolleezje sil TomTom oanskriuwe oer de situaasje op de Seadwei
by Eastermar en it risseltaat werom koppelje nei de ried;
- pfh. Rijpstra: yn it memo oer KH2018 sil ek ynformaasje komme oer it alvesteden
bijenlint;
- pfh. Ter Keurs: de raad zal worden geïnformeerd over het resultaat van het
overleg met de gemeente Leeuwarden over het Psi Fi Festival;
- pfh. Ter Keurs: de evaluatie van het evenementenbeleid zal de raad in mei 2015
worden aangeboden;
- pfh. Ter Keurs: de raad ontvangt jaarlijks een terugkoppeling van het Preventieen Handhavingsplan Drank- en Horecawet, gekoppeld aan het handhavingsbeleid.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
22 jannewaris 2015.
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