Beslutelist Ried
Riedsgearkomste
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

20febrewaris 2014
13
Beslutfoarmjend
S2014-01073
de hear P. Reitsma (FNP)

De ried hat in syn gearkomste fan 23 jannewaris 2014 de neikommende besluten naam:
1. Via een memo is de raad geïnformeerd over de communicatieaspecten met
betrekking tot de strategische positie van Tytsjerksteradiel in de
samenwerkingsverbanden (8K, stadsregio, ANNO, RMC, Fryslân).
2. Via een memo is de raad geïnformeerd over het 'extra' geld voor Friese
monumentenzorg.
3. De raad heeft kennis genomen van de informatie rond enkele ontwikkelingen met
betrekking tot de FUMO.
4. De raad heeft kennis genomen van de informatie over de nieuwe provinciale en
regionale organisatie voor marketing en tourist info.
5. Via een memo is de raad geïnformeerd over de voortgang van Burgerparticipatie.
Vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp heeft raadslid K. van der Linden
(GrienLinks) niet aan de beraadslagingen deelgenomen.
6. De raad heeft kennis genomen van de evaluatie Masterplan Burgum Centrum.
7. De raad heeft kennis genomen van de beantwoording van vragen van de CDA-fractie
over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.
8. Via een memo is de raad geïnformeerd over de kwestie Megahome.
Vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp heeft raadslid B.R. Bakker (PvdA) niet
aan de beraadslagingen deelgenomen.
In moasje fan CDA, FNP en PvdA der't de ried yn beslút:
© om oer te gean ta it ynstellen fan in ûndersykskommisje fanút de ried, dy't ta taak
hat om de fragen yn de op te stellen ûndersyksopdracht te beantwurdzjen;
® dizze kommisje sa gear te stallen dat in goede ôfspegeling fan de gemeenteried
stal kriget;
• it presidium op te roppen om in útstel ta foarming fan de ûndersykskommisje yn 'e
folgjende riedsgearkomste (20 febr. 2014) foar te lizzen,
kriget fierders gjin stipe en is mei 13 tsjin 8 stimmen oannommen.
Een motie van de VVD waarin de raad zijn afkeuring uitspreekt over de wijze van
invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college in deze kwestie,
krijgt verder geen steun en is met 3 tegen 18 stemmen verworpen.
9. De raad heeft opiniërend gesproken over het bijenbeleidsplan.
10. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

11. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 19 desimber 2013 wurdt ûnferoare
feststeld.

Tasizzïngs:
- pfh. Rijpstra: yn it ramt fan de ynfiering fan de Participatiewet, sil de ried skriftlike
ynformaasje krije oer it tal te kreëarjen banen yn Tytsjerksteradiel en hoe reëel as
dit is.
- pfh. Ter Keurs: het begrip 'bedrijfsmatig' in artikel 2:28 APV zal nader bekeken
worden en het college komt daarna met een voorstel naar de raad terug.

Sa feststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
20febrewaris2014.
De Ried niisneamd,
de griffier

mr. S.K. Dijkstra

