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De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:
1.

It ynkommen stik wurdt neffens it diene foarstel ôfdien.

2.

Mevrouw H. Hoogland, woonachtig te Burgum en geboren op 7 januari 1956, wordt
per 1 januari 2015 op haar verzoek voor twee uren per week ontslag verleend uit haar
functie van griffiemedewerker.

3.

De raad heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2015 (inclusief
erratum), inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en
stortingen in reserves (zie bijlage 5.2), inclusief het aangenomen amendement.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2016 - 2018.
3. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente
en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de
programmabegroting.
4. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in
paragraaf 4.7 Overzicht lokale heffingen.
5. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals
voorgesteld in paragraaf 4.7 Overzicht lokale heffingen.
6. Akkoord te gaan met een bevriezing van de grondprijzen voor het jaar 2015 zoals
voorgesteld in paragraaf 4.5 Grondbeleid.
7. De in paragraaf 4.1 Weerstandsvermogen beschreven risico's te bevestigen.
De folgjende amendeminten binne yn stimming bracht:
1. Een amendement van CDA, FNP en VVD om voor het onderdeel 3.1 Bijenbeleid
alleen financiële middelen beschikbaar te stellen voor het onderdeel inspireren,
derhalve € 2.500 N in 2015 en € 1.500 voor 2016 e.v., wordt verder gesteund door
GBT en is derhalve met 15 tegen 6 stemmen aangenomen.
2. In amendemint fan FNP en W D om it besunigingsbedrach op "3.1 Wegen en
straten" fan € 58.000,- yn 2016 e i . te ferminderjen mei € 15.300,- en de
besuniging te stellen op € 42.700,-., krijt fierders allinnich stipe fan de
Christenunie en is mei 10 tsjin 11 stimmen fersmiten.
3. Een amendement van GBT om voor cultuur in De Pleats ter overbrugging voor
2015 een extra bijdrage vast te stellen van € 10.000,00 en voor het jaar 2016
geen bijdrage vast te stellen, krijgt verder alleen steun van de W D en is met 4
tegen 17 stemmen verworpen.

4.

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 9 oktober 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

5.

It ferslach fan it besletten part fan de ried fan 9 oktober 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Tasizzings:
pfh. Ter Keurs: de raad zal geïnformeerd worden over het gebrekkige
functioneren van WIFI in recreatiekernen en regionale centra;
pfh. Fokkema: de raad zal een memo ontvangen over de € 20.000
meerkosten voor het zwembad.

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
18desimber2014.

De^ied niisneamd,
de qraier

drs. E.J. JBHCeürs

