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De ried hat in syn gearkomste fan 19 juny 2014 de neikommende besluten naam:
1. Oan de wurklist wurdt tafoegd punt 9a, Moasje Bernepardon.
2. De ried hat ynformearjend sprutsen oer it Kolleezjeprogramma 2014-2018 'Fan âld tinken
nei nij dwaan' en de Planning Politieke Termijnagenda 2014-2018.
3. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
4. Met betrekking tot het bestemmingsplan "Jachthaven camping de Lits" heeft de raad
besloten:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijzen ongegrond te verklaren;
3. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aan te brengen wijzigingen in het
plan;
4. in verband met het gestelde onder 3 de pianregels aan te passen. De aanpassingen
zullen als volgt worden aangebracht:
I. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" wordt in artikel 5.1 na sub d. een
nieuw sub e. ingevoegd, luidend:
"e. aanleggelegenheid ten behoeve van de bij de onder b genoemde
stacaravans en\of chalets behorende recreatievaartuigen;".
De subleden e t/m I worden vernummerd tot f t/m m.
II. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" wordt in artikel 5.1 na sub i. een
nieuw sub j . ingevoegd, luidend:
"j. steigers". De subleden j . t/m m worden vernummerd tot k t/m n.
III. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" wordt een nieuw artikel 5.2.2.
ingevoegd luidend:
"Steigers
Voor het bouwen van de in lid 5.1 onder j . genoemde bouwwerken gelden de
volgende regels:
1. de lengte van een steiger, evenwijdig aan de wal, zal ten hoogste 5 m
bedragen;
2. de breedte van een steiger zal ten hoogste 1 meter bedragen;
3. het aantal steigers per stacaravan/chalet zal ten hoogste 1 bedragen."
Artikel 5.2.2. wordt vernummerd tot 5.2.3.
IV. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" komt artikel 5.3, onder b te luiden:
"b. het gebruik van de gronden, bouwwerken en recreatievaartuigen ten
behoeve van permanente bewoning."
V. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" komt artikel 5.3 onder c te luiden:
"c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van andere dan
Verblijfsrecreatieve bedrijfsdoelen."

VI. In artikel 5 "Recreatie - Verblijfsrecreatie" wordt in artikel 5.3 na sub e. een
nieuw sub f. ingevoegd, luidend:
"f. het gebruik van gronden als ligplaats voor woonschepen".
VIL Artikel 6, sub c wordt aangevuld met tekst luidend: "ten behoeve van de op het
recreatieterrein aanwezige stacaravans/chalets.".
VIII. Artikel 6 lid k komt te vervallen.
5. de plantoelichting, voor zover nodig, aan te passen aan de wijzigingen in de
planverbeelding en de planregels;
6. het bestemmingsplan "Jachthaven camping de Lits" als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0737.16BPV-vq02, met de bijbehorende regels met bijlagen, gewijzigd vast
te stellen met in achtneming van het gestelde onder 3, 4 en 5 en de verbeelding van
dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm.
De gemeentelijke coördinatieregeling op grond van paragraaf 3.6.1. van de Wet
ruimtelijke ordening is door de raad van toepassing verklaard op de voorbereiding en
bekendmaking van het bestemmingsplan ten behoeve van het project It Aventoer,
Wynserdyk 20 te Oentsjerk en de voor het gelijknamige project benodigde besluiten op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Met betrekking tot de Huishoudelijke Ondersteuning 2015 en verder heeft de raad, met
uitzondering van de fracties van VVD, GrienLinks en GBT, ingestemd met:
1. Wijziging van de toelichting op artikel 1 lid 2 sub k van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning ingaande 1 januari 2015 als volgt:
1. In te stemmen met wijziging van de toelichting op artikel 1 lid 2 sub k van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning ingaande 1 januari 2015 als volgt:
"sub k. Algemene voorzieningen
Dit zijn voorzieningen, met name diensten of een combinatie van dienst en product,
die niet specifiek bestemd zijn voor, noch te gebruiken zijn door inwoners met een
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Deze
voorzieningen zijn door iedereen waarvoor ze bedoeld zijn op eenvoudige wijze,
zonder een ingewikkelde aanvraagprocedure, te verkrijgen of te gebruiken.
Voorbeelden zijn:
• De sociale alarmering
• Licht huishoudelijke ondersteuning (HbH1) met een omvang van 3 uur of minder
per week.
• De boodschappenbus, de supermarktservice, de vrijwillige boodschaphulp
• De maaltijdservice en het eetcafé
• Klusjesdiensten om kleine woningaanpassingen te realiseren zoals de
buurtconciërge, 55+service, thuiszorgservice
• De (ramen)wasservice
• Openbaar vervoer
• Verbetering /aanpassing woning, zoals tweede toilet, middels aanpassing door
verhuurder te voldoen middels huurverhoging indien deze optie beschikbaar en
betaalbaar is.
Een algemene voorziening is dus per definitie geen individuele voorziening en de
Wmo-regels rond eigen bijdragen gelden niet."
2. Overgangsrecht voor lopende indicaties voor licht huishoudelijke ondersteuning
(HbH1) van 3 uur of minder:
Beëindigingbesluiten verzonden voor 1 juli 2014 treden op 1 januari 2015 in
werking of, bij een indicatie die eindigt in de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari
2015, wordt de nieuwe indicatie beperkt tot de periode tot 1 januari 2015.

Alle later verzonden beëindigingbesluiten treden maximaal 6 maanden na
verzending daarvan in werking of zoveel eerder als de indicatieperiode eindigt.
Een door de fracties van GrienLinks, PvdA en FNP ingediende motie waarin het
college wordt verzocht:
•
een nulmeting 3 decentralisaties uit te laten voeren waarmee duidelijk wordt:
- hoe het op dit moment gesteld is met de uitvoering van de huidige AWBZ/
Wmo, een deel Jeugdzorg en de Sociale Werkvoorziening in onze gemeente;
- welk inzicht op dit moment in onze gemeente aanwezig is over de huidige
cliënten binnen AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en Sociale Werkvoorziening;
- over welke vormen van begeleiding en zorg het gaat en hoe dit ervaren
wordt;
- hoe de afstemming met andere vormen van begeleiding en zorg geregeld is;
•
deze nulmeting voor januari 2015 aan de raad te presenteren,
is met raadsbrede steun aangenomen.
7. De als zodanig gewaarmerkte uitgangspunten voor de transitie-arrangementen
AWBZ/Wmo 2015 zijn door de raad, met uitzondering van de fractie van GrienLinks,
vastgesteld.
8. In troch FNP, Christenunie, PvdA, CDA en GrienLinks yntsjinne moasje Bernepardon
dêr't de ried yn útsprekt dat:
• er wurdearring hat foar de troch boargemaster Ter Keurs ûndernommen ynisjativen
op dit mêd;
• de bern dy't dit oanbelanget in plak hâlde moatte yn us Burgumer mienskip;
en it kolleezje freget:
• de steatsiktaris op 'e hichte te bringen fan dizze moasje en de utkomst fan 'e
stemming hjiroer;
• ek it keamerlid Lutz Jacobi fan dizze moasje op 'e hichte te bringen sadat hja by de
oanbieding fan de petysje 'Bern fan Burgum' oan 'e steatsiktaris fan Feiligens en
Justysje dizze moasje neame kin,
wurdt mei 18 tsjin 3 stimmen oannommen (allinnich de fraksje fan de VVD tsjin).

Tasizzings:
Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
11 septimber2014.
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