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G. Hoekstra, S.l. van der Meulen, W.J. Koopmans

De ried hat in syn gearkomste fan 18 septimber 2014 de neikommende besluten naam:
1. Oan de wurklist wurdt tafoegd punt 11 a, Rapport rkc grondbeleid.
2. De ried hat ynformearjend sprutsen oer de folgjende Onderwerpen:
• Evaluatie pilots Burgerparticipatie (Burger aan Zet en de Kantelingsgedachte Sociaal
Domein)
• Evaluatie Inkoopbeleid
• Overschot budget werkgelegenheid 2013 (n.a.v. toezegging 2014-7)
• Publicatie bekendmakingen Actief
• Evaluatie Stadsregio Leeuwarden
• Grien en Blau yn Noardeast Fryslân
• ANNO voortgangsrapportage 2013.
3. Met betrekking tot ANNO evaluatie en plan van aanpak heeft de raad besloten:
• Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie en het plan
van aanpak "van kernopgave naar ontwikkelingsagenda en ontwikkelingstraject".
• In te stemmen met de intentie om de samenwerking, met inachtneming van de
evaluatie, voor de huidige bestuursperiode te continueren (bij een positieve uitspraak
van alle partijen volgt op een later moment nog een separaat beslisdocument) en in
2017 de samenwerking opnieuw te evalueren.
• In te stemmen met de opdracht die de colleges geven om onder aansturing van de
Stuurgroep ANNO het directeurenoverleg opdracht te geven deze samenwerking
verder vorm te geven op basis van de evaluatie ANNO, onder de gelijktijdige
toezegging dat de raden en Staten te gelegener tijd nader inhoudelijk over de
uitwerking zullen worden geïnformeerd.
4. Voor wat betreft het rapport van de rekenkamercommissie "Onderzoek strategisch
grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel" heeft de raad ingestemd met:
1. Het opstellen van een nieuwe geactualiseerde notitie Grondbeleid, die in het voorjaar
2015 aan de raad zal worden aangeboden.
2. Vooruitlopend op deze notitie in de komende begroting de informatievoorziening
rondom de bouwgrondexploitatie in de paragraaf Grondbeleid te verbeteren volgens
de voorbeeldtabel in dit raadsvoorstel.
5. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Tasizzings:

Sa feststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
9 oktober 2014.
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de qlffier

stra

