Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

:17
: Beslútfoarmjend
: 52017-12570
: M. Erkelens (oant 19.51 oere)

De ried hat in syn gearkomste fan 20 april 2017 de neikommende besluten naam

1.

Oan de wurklist wurdt tafoegd punt 5a: Skriftlike fragen PvdA / CU oer ynkeap
Jeugdzorg.

2.

De ried hat de betrouwensbrieven fan de hear H.E. Siegers goedkard en dêrnei besletten
him ta te litten as lid fan de ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel. De hear Siegers had
dêrnei de eed ôflein.

3.

De skriftlike fragen fan PvdA en ChristenUnie oer ynkeap Jeugdzorg binne mûnling
beantwurde.

4. De raad heeft het raadsvoorstel over verduurzaming inkoop energie voor kennisgeving
aangenomen.

5.

De raad is geTnformeerd over het cliëntervaringsonderzoekWmo en Jeugdwet 2015.

6.

De raad heeft het aanvalsplan laaggeletterdheid voor kennisgeving aangenomen

7.

De raad heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van GrienLinks over
rubbergranulaat voor kennisgeving aangenomen.

8.

De raad heeft oriënterend gesproken over de startnotitie Ontmoetingsplaatsen en heeft
ingestemd met de voorgestelde aanpak.

9.

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdíen.

10. De raad heeft de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017' ongewijzigd
vastgesteld.
11. De ried hat de 'Taalferoardering Frysk gemeente Tytsjerksteradiel 2017' ûnferoare
fêststeld.
12. De raad heeft de begroting 2017 van Stichting OPO Furore goedgekeurd.
13. De raad heeft ingestemd met de gewijzigde statuten van de Stichting OPO Furore en
heeft - met22 stemmen voor en 1 blanco - de volgende leden benoemd tot lid van de
Raad van Toezicht:
De heer J.M.E. Hamming, woonachtig te Drachten
2. Mevrouw B.A. de Jong, woonachtig te Drachten
3. Mevrouw J. Beerda-Hoogeveen, woonachtig te Drachten
4. De heer T.L. Rijm, woonachtig te Drachten
5. De heer J.P. Bood, woonachtig te Aldtsjerk.

L

14. De raad heeft ingestemd met de voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting Fumo
2018.

15. De raad heeft besloten mevrouw H. Hoogland, woonachtig te Burgum en geboren op 7
januari 1956, per 1 mei 2017 op haar verzoek en op grond van de regeling Generatiepact
voor 3,4 uren per week ontslag te verlenen uit haar functie van griffiemedewerker.
16. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 16 maart 2017 wurdt ûnferoare fêststeld.
17. De ried hat de betrouwensbrieven fan de hear T. van der Tooren goedkard en dêrnei
besletten him ta te litten as lid fan de ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel.
18. De raad heeft met algemene stemmen besloten:
a. ln de plaats van de heer J. Agema te benoemen tot lid van de Agendacommissie de
heer H. E. Siegers voor de duur dat hij raadslid is in deze raadsperiode.
b. ln de plaats van mevrouw L.J. Bergsma te benoemen tot lid van de Commissie
Communicatie de heer T. van der Tooren voor het restant van de huidige
raadsperiode.
19. De ried hat öfskie naam fan riedslid L.J. Bergsma

Tasizzings:
- pfh. Gebben: het aanbestedingsbeleid komt, naar aanleiding aanbesteding
leerlingenvervoer, later in 2017 apart op de agenda;

- pfh. Fokkema: de ried wurdt ynformearre oer de ûnwissichheid fan de € 15.000
fan Smallingerland wat de begrutting 2017 fan OPO Furore oanbelanget.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
18 maaie 2017.
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