Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 19
: Beslutfoarmjend
: S2016-26787
: W A Scheepsma; F.H.B. Haenen; J. Agema

De ried hat in syn gearkomste fan 17 novimber 2016 de neikommende besluten naam:
1. De raad heeft kennis genomen van de evaluatie transitie Cultuurcentrum De Wâldsang.
2. De raad heeft kennis genomen van het plan van aanpak voor het symposium
Bevolkingsontwikkeling en Leefbaarheid.
3. De raad heeft kennis genomen van de afwegingsnotitie langjarig onderhoud
verhardingen.
4. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
5. Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de Samenwerkingsschool Master
Frankeskoalle zijn goedgekeurd.
6. Het jaarverslag en de jaarrekening van OPO Furore 2015 zijn goedgekeurd.
7. De raad heeft met betrekking tot de uitwerking vlekkenplan gemeentehuis besloten:
1. Akkoord te gaan met het aanpassen van 50% van de bureaus en
a. een krediet van € 1.125 beschikbaar te stellen voor de montagekosten,
b. alsmede € 21.375 investering, met
c. afschrijvingslasten € 5.888 per jaar 2017 - 2020.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 28.500 voor de materiële verbouwingskosten.
8. De raad heeft met algemene stemmen mevrouw mr. J. Westinga uit Warten herbenoemd
tot lid van de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel voor de periode van 1 januari 2017
tot 1 januari 2021.
9. De raad heeft de geloofsbrieven van mevrouw S.E. van der W e r f - Bieleveld onderzocht
en vervolgens besloten tot toelating van de benoemd verklaarde als lid van de raad van
de gemeente Tytsjerksteradiel.
10. De ried hat ôfskie naam fan riedslid S.l. van der Meulen.
Tasizzings:
- pfh. Rijpstra: de ried krijt noch, sa mooglik, in oersicht fan de ûnderfinings fan de
dosinten fan De Wâldsang mei de transysje;
- pfh. Rijpstra: de ried bliuwt fia de bestjoersrapportaazjes op 'e hichte fan de
ûntwikkelings rûn de oerdracht fan diken fan de provinsje nei de gemeente as
gefolch fan de oanlis fan de Sintrale As.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
15desimber2016.
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