Beslutelist Ried
Riedsgearkomste
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 10 septimber 2015
: 11
: Beslútfoarmjend
: S2015-15316
: W,A. Meinema-Scheepsma, E J . ter Keurs (tot 21.30 uur),
F.H.B. Haenen (tot 21.10 uur), W.J. Koopmans (tot 20.25 uur),
J. van der Veen (tot 19.50 uur)

De ried hat in syn gearkomste fan 25 juny 2015 de neikommende besluten naam:
1. De raad is geïnformeerd over het Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie
Personen gemeente Tytsjerksteradiel 2014.
2. De raad heeft informerend en opiniërend gesproken over het RKC-rapport 'Voldoende
geholpen?', een onderzoek naar de randvoorwaarden voor een doeltreffende
schuldhulpverlening.
3. De ynkommen stikkken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien. Brief VEL en VANLA
(A1) wurdt behannele yn de ried fan 10 septimber 2015.
4. Het bestemmingsplan 'It Aventoer, Wynserdyk 20, Oentsjerk' met Imro code
NL.IMRO.0737.00BPVII-ow01 is ongewijzigd vastgesteld.
5. Het Omvormingsplan gemeente Tytsjerksteradiel, van peuterspeelzaal naar
peuteromvang is ongewijzigd vastgesteld.
6. De Participatieverordening gemeente Tytsjerksteradiel 2015 is conform voorstel
vastgesteld, waarbij de WD-fractie geacht wordt tegen artikel 19, lid 3 te hebben
gestemd.
7. De raad heeft ingestemd met de volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Werkvoorziening Fryslân:
Aanvullen
Artikel 3.2 Doelstelling
Het openbaar lichaam heeft tot doel uitvoering - binnen het rechtsgebied - van de Wet
sociale werkvoorziening en de uit deze wet voortvloeiende voorschriften, met
uitzondering van de taken in het kader van de Wsw betreffende de medewerkers die, op
grond van het besluit van het algemeen bestuur van 5 december 2014, niet in
aanmerking komen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd.
8. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 11 juny 2015 wurdt ûnferoare fêststeld.

Tasizzings:
- pfh. Fokkema: de ried wurdt ynformearre oer in ekstra check fan it Reglement
gegevensverstrekking Basisregistratie Personen;
- pfh. Schippers: de ried krijt de reaksjebrief fan it kolleezje op it fersyk om mear
keapsneinen;

- pfh. Schippers: it brief fan it kolleezje oan de doarpsbelangen oer sosjale
wentebou giet foar kundskip nei de ried.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
10septimber2015.
De Ried niisneamd,
de lofco-griffier

Stellingwerf

