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De ried hat in syn gearkomste fan 10 septimber 2015 de neikommende besluten naam:
1. De raad heeft kennis genomen van de Voortgangsrapportage Transitie AWBZ-Wmo.
2. De raad heeft de notitie Op weg naar ANNO II (periode 2016-2020) informerend
besproken.
3. De raad is geïnformeerd over de (toekomstige) werkwijze en samenwerking binnen de
Stadsregio Leeuwarden.
4. De ried hat de evaluaasje GVVP foar kundskip oannaam en hat opiniëarjend sprutsen
oer de Onderwerpen Bewennersinisjativen, Parkearjen yn wenwiken, Lânbouferkear en
Oare omtinkenpunten.
5. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
6. De raad heeft kennis genomen van deelname van de gemeente aan de pilot '2 e
keukentafel' van Zorgbelang-Fryslân.
7. De beslutelist fan de iepenbiere riedsgearkomste fan 25 juny 2015 wurdt ûnferoare
feststeld.
8. It ferslach fan de besletten riedsgearkomste fan 25 juny 2015 wurdt ûnferoare feststeld.

Tasizzings:
Pfh. Ter Keurs: der sil in brief fan rie en kolleezje nei de gemeente Ljouwert gean
mei de konstatearre knipepunten oangeande it Psy-Fi Festival fan 2015;
Pfh. Schippers: it kolleezje ynformearret de rie oer de beslútfoarming oangeande 'it
Trefpunt' yn Sumar;
Pfh. Fokkema: der komt oanfoljende ynformaasje (op de yn de
fourtgongsrapportaazje transysje AWBZ-Wmo fan 10 septimber 2015 presintearre
ynformaasje) yn de twadde bestjoersrapportaazje 2015, fral oer de
weryndikaasjes;
Pfh. Ter Keurs: de raad wordt nader geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.
de 'ZZP-portal', die er in september 2015 zou komen;

Pfh. Fokkema: it kolleezje set yn in memo foar de rie de ferskate farianten fan
oanbieders en kosten oangeande in foarsjenning 'Vertrouwenspersoon Zorg' op in
rychje.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
15 oktober 2015.
De K|ed niisneamd,
Her

ijkstra

r Keurs

