Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 21
: Beslútfoarmjend
: S2017-33188
: W.A. Scheepsma; F.H.B. Haenen (oant 17.37 oere); E.
Hoekstra (oant 17.34 oere); B. Knossen (oant 17.13
oere)

De ried hat in syn gearkomste fan 23 novimber 2017 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat besletten om punt 9, Untlûken oan iepenbierens stikjes dyk Skûlenboarch,
fan de wurklist ôf te fieren.
2. De hear H.E. Siegers is mei it ôflizzen fan de eed ynstallearre as riedslid.
3. De ried is mûnling ynformearre oer it proses “Visie op Tytsjerksteradiel”.
4. De raad is door middel van een memo geïnformeerd over het lichtbeleid buitengebied.
5. De raad heeft opiniërend gesproken over de evaluatie samenwerking Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel.
6. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
7. De raad heeft de Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2018 ongewijzigd
vastgesteld.
Een amendement van GrienLinks, PvdA en ChristenUnie om in artikel 10, lid 3, onder a
het volgende tekstdeel te schrappen: zonder dat sprake is van een sociale relatie met de
jeugdige,
krijgt verder geen steun en is derhalve met 7 tegen 15 stemmen verworpen.
Een amendement van GrienLinks, PvdA en ChristenUnie om in artikel 10, lid 5, het
percentage van “25%” te vervangen door “60%”,
krijgt verder geen steun en is derhalve met 7 tegen 15 stemmen verworpen.
Een motie van GrienLinks, FNP, PvdA en ChristenUnie waarin het college wordt
opgeroepen ruim bekendheid te geven aan de vertrouwenspersoon door dit in
mededelingen / brieven / mails / website aangaande de Jeugdwet te vermelden en aan
de Jeugdteams de opdracht te geven ook in gesprekken (of in andere contacten) met
belanghebbenden dit aan te geven, wordt unaniem aangenomen.
8. De raad heeft de Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en
wethouders voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen (Archiefverordening gemeente Tytsjerksteradiel 2017)
ongewijzigd vastgesteld.
9. De raad heeft met algemene stemmen besloten:
 Mevrouw A. Dam, woonachtig te Burgum en geboren op 14 april 1981, per 1
december 2017 te benoemen tot griffiemedewerkster voor 12 uren per week en voor
de duur van één jaar (derhalve tot en met 30 november 2018).
 De heer H. Roskammer per 1 december 2017 te ontslaan als 2e loco-griffier.



Mevrouw A. Dam per 1 december 2017 te benoemen tot 2e loco-griffier.

10. De raad heeft besloten, in de plaats van raadslid H. Bouma als voorzitter van het
presidium voor het restant van deze raadsperiode, te benoemen raadslid S.I. van der
Meulen. Er waren 21 stemmen op de heer Van der Meulen en één blanco stem.
11. De raad heeft opiniërend gesproken over het gemeentelijk monumentenbeleid.
12. De raad heeft informerend gesproken over het tevredenheidsonderzoek
regenwatersystemen.
13. De raad heeft informerend gesproken over de Woonvisie 2018-2028.

Tasizzings:
- pfh. Schippers: yn de ried fan jannewaris 2018 komt in koart ynformearjend memo
oer de stân fan saken fan it Wetter- en Willepark;
- pfh. Bruins Slot: komt terug op het effect van stallicht op de gezondheid van het
vee;
- pfh. Schippers: de prestaasjeôfspraken mei WoonFriesland gean ynformearjend
nei de ried;
- pfh. Gebben: de ried krijt in koarte evaluaasjerapportaazje oer de foarige wenfisy.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
21 desimber 2017.

De Ried niisneamd,
de griffier

de foarsitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben

