Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 22
: Beslútfoarmjend
: S2018-02022
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De ried hat in syn gearkomste fan 25 jannewaris 2018 de neikommende besluten naam:

1. De raad besluit een motie over uitzetten van mensen naar Afghanistan als agendapunt
4a toe te voegen aan de agenda.
2. De voorzitter heeft namens de raad de dorpsvisie Tytsjerk in ontvangst genomen.
3. Op de vraag van raadslid Van der Veen over aansluiting bij de statiegeldalliantie
antwoordt wethouder Bruins Slot, dat in overleg met Omrin de voor- en nadelen hiervan
zullen worden afgewogen. De verwachting is dat hierover in februari een besluit wordt
genomen.
Toezegging: dit besluit zal door de wethouder onder aandacht van de raad worden
gebracht.
4. De raad heeft een motie van GrienLinks, PvdA en CU waarin de burgemeester, in de rol
van voorzitter van de raad, wordt verzocht:
aan staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers het standpunt van de
gemeenteraad van Tytsjerksteradiel over te brengen dat er een nieuw ambtsbericht ten
aanzien van de situatie in Afghanistan dient te komen
en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan dienen te worden stopgezet,
met algemene stemmen aangenomen.
5. De raad is geïnformeerd over de stand van zaken en concretisering inrichtingsplan
Wetter en Willepark te Burgum.
6. De raad heeft informerend gesproken over de concept Visie op sport en bewegen
Toezegging: Wethouder Fokkema zegt toe dat de aangepaste conceptvisie ter inzage zal
worden gelegd. Na de ter inzagelegging komt de visie besluitvormend terug in de raad.
De planning hiervoor wordt opnieuw bepaald in de agendacommissie.
7. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
A6: Brief oer gearwurking Frisian Ports. Toezegging: burgemeester Gebben zegt toe de
raad te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot bestemmingsplan
Skûlenboarch.
8. De raad heeft besloten met betrekking tot het rekenkamercommissie rapport 'SAMEN
THUIS, Wmo2015 in 16 Friese gemeenten':
1. De aanbevelingen nrs. 1.2, 1.4 en 1.7 over te nemen;
2. Aanbeveling nr. 1.1 niet over te nemen;
3. De aanbevelingen nrs. 1.3, 1.5 en 1.6 gedeeltelijk over te nemen;
4. In te stemmen met de reactie op de extra punten uit de raadsvergadering van 19
oktober 2017.

Een door de PvdA en CU ingediend amendement om het voorgestelde besluit onder punt
1 en 3 als volgt te wijzigen:
1.
De aanbevelingen nrs. 1.2, 1.4, 1.5 en 1.7 over te nemen.
3.
De aanbevelingen nrs. 1.3 en 1.6 gedeeltelijk over te nemen,
krijgt verder geen steun en is met 15 tegen 6 stemmen verworpen.
9. De raad heeft besloten in te stemmen met de aankoop van het Maskelyn, Easteromwei
5, 9254 ZG Hurdegaryp, voor een bedrag van € 2.000.000,-.
10. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
t.a.v. C2: Notitie Caparis. Wethouder Bruins Slot zegt toe de directeur van Caparis uit te
nodigen in de raad om een toelichting te geven op de ontwikkelingen.
t.a.v. C3 Winningsplannen Leeuwarden en Tytsjerk: de raad wil graag na de verkiezingen
uitgebreider geïnformeerd worden over gaswinning. Dit zeggen wethouders Fokkema en
Bruins Slot toe.
t.a.v. C4 Wâldpoarte: wethouder Bruins Slot zal de raad via een memo informeren over
de laatste stand van zaken.
11. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 21 desimber 2017 wurdt ûnferoare fêststeld.
12. De raad heeft besloten de heer S.K. Dijkstra per 5 februari 2018 eervol ontslag te
verlenen uit de functie van raadsgriffier van de gemeente Tytsjerksteradiel.
13. De raad heeft besloten de heer R.M. Koster te benoemen tot interim griffier van de
gemeente Tytsjerksteradiel voor de periode van 29 januari 2018 tot 1 september 2018.

Tasizzings:
- pfh. Bruins Slot: het besluit over het al dan niet aansluiten bij de statiegeldalliantie
wordt onder aandacht van de raad gebracht.
- pfh. Fokkema zegt toe dat de aangepaste conceptvisie Sport en bewegen ter
inzage zal worden gelegd. Na de ter inzagelegging komt de visie besluitvormend
terug in de raad. De planning hiervoor wordt opnieuw bepaald in de
agendacommissie.
- pfh. Gebben zegt toe de raad te zullen informeren over de stand van zaken met
betrekking tot bestemmingsplan Skûlenboarch.
- pfh. Bruins Slot zegt toe de directeur van Caparis uit te nodigen in de raad om een
toelichting te geven op de ontwikkelingen.
-pfh. Fokkema en Bruins Slot zeggen toe dat de raad na de verkiezingen nader
geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.
-pfh. Bruins Slot zal de raad via een memo informeren over de laatste stand van
zaken betreffende De Wâldpoarte.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
22 febrewaris 2018.

De Ried niisneamd,
de griffier

de foarsitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben

