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De ried hat in syn gearkomste fan 20 novimber 2014 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat ynformearjend sprutsen oer de Notitie Gezinslocatie.
2. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
3. De raad heeft ingestemd met de inrichting en operationalisering van de "centrumregeling
sociaal domein Friese gemeenten".
4. De raad heeft ingestemd met het Beleidsplan Wmo 2015 als kader voor het beleid
Maatschappelijke Ondersteuning gedurende de periode 2015 - 2018.
Een door PvdA en Christenunie ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen
te onderzoeken op welke wijze en in welk verband een Ombudsman/klachtenmeldpunt
meerwaarde heeft en aan/in te stellen is en de gemeenteraad hierover in het eerste
halfjaar van 2015 te informeren, wordt verder gesteund door GrienLinks en FNP en is
derhalve met 13 tegen 9 stemmen aangenomen.
5. De raad heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 ongewijzigd
vastgesteld.
Een door GrienLinks ingediende motie waarin het college wordt gevraagd de raad in
december 2014 mondeling of schriftelijk te informeren over zowel de afwegingen
betreffende de hoogte van de tarieven als de nadere regels over de hoogte en de
verplichtingen met betrekking tot het persoonsgebonden budget, wordt verder alleen
gesteund door VVD en GBT en is derhalve met 6 tegen 16 stemmen verworpen.
6. De raad heeft ingestemd met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd Tytsjerksteradiel 20152018 als kader voor het beleid met betrekking tot jeugdzorg.
7. De raad, met uitzondering van GrienLinks, heeft besloten:
a. De uitwerking van de onderstaande onderwerpen uit de verordening te delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel:
1.
de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van een
individuele jeugdhulpvoorziening;
2.
de wijze waarop de hoogte van een pgb wordt vastgesteld;
3.
onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de
jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale
netwerk.
b. de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015' ongewijzigd vast te
stellen.
8. De raad heeft besloten:
1. In te stemmen met de Zienswijzennota bestemmingsplan Omgeving Skûlenboarch.

2. Het bestemmingsplan Omgeving Skûlenboarch, overeenkomstig het geometrisch
bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.16BPIV-vg01 met
verbeelding, regels en bijlagen en toelichting gewijzigd vast te stellen,
overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsvoorstel.
3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te
stellen.
9. De raad, met uitzondering van de fracties van W D en GBT, heeft besloten:
a. in te stemmen met het onderbrengen van het in de raadsvergadering van februari
2014 vastgestelde budget bij het budget externe advisering ruimtelijke ordening ten
behoeve van cultuurhistorisch onderzoek;
b. de Erfgoedverordening 2014 Tytsjerksteradiel ongewijzigd vast te stellen.
10. De raad heeft verklaard dat de coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing is op de voorbereiding en bekendmaking van het
bestemmingsplan en de benodigde besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht ten behoeve van de nieuwbouw van het wellnesscentrum de
Leeuwerikhoeve aan de Gaestmabuorren ter hoogte van de Wiide Ie.
11. De raad, met uitzondering van GBT, heeft de Coördinatieverordening gemeente
Tytsjerksteradiel ongewijzigd vastgesteld.
12. De raad heeft besloten:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van een insteekhaven met
ligplaatsen op It Wiid te Earnewâld;
2. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
worden ingediend, het afgeven van de definitieve verklaring van geen
bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en
wethouders.
13. Met 21 stemmen heeft de raad benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting OPO
Furore:
- mevrouw B.A. de Jong, Het Helmhout 75 te Drachten;
- de heer J.M.E. Hamming, Zilverschoon 62 te Drachten.
14. De raad heeft de Verordening gegevensverstrekking
Tytsjerksteradiel 2014 ongewijzigd vastgesteld.

basisregistratie

personen

Tasizzings:
- pfh. Rijpstra: besjocht de mooglikheid fan taaitegels op de Merk yn Burgum en
komt dan mei in utstel nei de ried;
- pfh. Fokkema: alle technyske fragen oer it beleidsplan WMO wurde skriftlik
beantwurde;
- pfh. Fokkema: yn de kommende (bestjoers)rapportaazjes sille mantelsoarch en
PGB (Wmo en jeugdzorg) eksplisyt oandacht krije;
- pfh. Fokkema: de ried krijt yn desimber 2014 ynformaasje oer it legere taryf en de
neiere regels pgb Wmo;

- pfh. Fokkema: de ried krijt foar 1-1-2015 utwurke kasus oer de de PGB jeugdhulp;
- pfh. Ter Keurs: de raad zal worden geïnformeerd over de nadere regels van het
college (artikel 1 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen).

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
18desimber2014.
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