Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 4 ( 24 maart 2014)
: Beslútfoarmjend
: S2014-03107
: P. Reitsma; H. Bouma (tot 21.25 uur); F.H.B. Haenen (tot
17.45 uur)

De ried hat in syn gearkomste fan 20 febrewaris 2014 de neikommende besluten naam:
1. De raad heeft kennisgenomen van de informatie over de nieuwbouw AZC in Burgum.
2. De raad heeft kennis genomen van de informatie over het voorzieningenspreidingsmodel.
3. De raad heeft kennisgenomen van het memo over kansrijke dorpen in relatie tot de
Beliedsnota Plattelân 2014 - 2017.
4. De raad heeft kennisgenomen van de memo over de toezegging onderzoek haalbaarheid
kunstgras BCV / Bergum.
5. De raad heeft met betrekking tot de samenwerking met de gemeente Achtkarspelen
besloten:
1. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen voor het toevoegen van
een nieuw derde lid aan artikel 11 en een nieuw vierde lid aan artikel 18 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD, luidende:
Artikel 11, derde lid:
Het Algemeen Bestuur geeft de rekenkamercommissies die door de raden van de
deelnemers zijn ingesteld, afzonderlijk of in samenwerking alle informatie die voor het
uitvoeren van de taken van de rekenkamercommissies nodig is.
Artikel 18, vierde lid:
Het Dagelijks Bestuur geeft de rekenkamercommissies die door de raden van de
deelnemers zijn ingesteld, afzonderlijk of in samenwerking alle informatie die voor het
uitvoeren van de taken van de rekenkamercommissies nodig is.
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het 'Overzicht taakgebieden behorende
tot het 3c-scenario', zoals dit in de toelichting van het raadsvoorstel is opgenomen.
3. Kennis te nemen van en in te stemmen met de uitgangspunten voor een
kosten verrekenmodel, het stappenplan voor onderzoek naar een
kostenverrekenmodel, en de werkwijze voor het overgangsjaar en het samenstellen
van de begroting voor 2015 en het jaar 2014, zoals deze punten in de toelichting van
het raadsvoorstel onder de kop 'Kostenverrekenmodel' zijn omschreven.
6. De raad heeft ten aanzien van het bestemmingsplan Burgum, park 2013 het volgende
besloten:
Met betrekking tot het bestemmingsplan:
1. In te stemmen met de in de toelichting op dit voorstel genoemde ambtshalve
aanpassingen van het bestemmingsplan, namelijk:
a. In de planregels van het bestemmingsplan de bestemming 'Waarde - Archeologie'
toevoegen;
b. De onder a. genoemde bestemming op de planverbeelding opnemen direct ten
zuiden van de Hillamaweg;
c. De onder a. genoemde bestemming op de planverbeelding opnemen direct ten
noorden van de ijsbaan;
d. De onder a. genoemde bestemming op de planverbeelding opnemen direct ten
oosten van de ijsbaan;
e. De plantoelichting uit te breiden met voorgestelde archeologische paragraaf;

f.

Het rapport 'Archeologisch onderzoek plangebied park Burgum' als bijlage toe te
voegen aan het bestemmingsplan.
2. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met inachtneming van het hiervoor
gestelde punt.
Met betrekking tot het exploitatieplan:
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Burgum, Park 2013'.
Met betrekking tot de welstandsnota:
4. De herziening van de Welstandsnota voor het plangebied vast te stellen.
7. De raad heeft met betrekking tot het beeldkwaliteitgestuurd beheer besloten:
1. Het Beeldkwaliteitsplan "Behear yn Byld 2014-2018" vast te stellen op basis van
scenario B maatschappelijke variant 1.
2. In te stemmen met het voorstel deze beheervorm te implementeren in een
pilotgebied en na ca. 2 jaar te evalueren.
3. In te stemmen met het initiatief om 'Zelfbeheer' als vorm van Burgerparticipatie in
deze beheervorm verder te ontwikkelen en te faciliteren op basis van een
budgettair neutraal uitgangspunt.
8. De raad heeft besloten:
• te ontslaan, de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit:
M. Ritmen
burgerlid

Vrouwen Advies
Commissie

S. ten Hoeve
burgerlid

voorheen directeur
Fries Scheepsvaart
Museum

D. van Weezel Errens
architectuurhistoricus

provincie Fryslân

T. Brill
architect
P. Klimstra
adviseur

TU Delft
IBO Bouwkunde

welstandsadviseur Hûs
en Hiem
welstandsadviseur Hûs
en Hiem

te (her-)benoemen voor het jaar 2014, de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit:
A. Hogenelst
architect

TU Delft

directeur
AHA-architecten

J. Moehreïn
architect

TU Delft

directeur
MAD Architecten

B. Zantman
architect

TU Delft

directeur-vennoot
Achterbosch Zantman
architecten

J.P. Nicolas
architect

Academie van
Bouwkunde
Groningen

lid directie Skets
Architectuurstudio

C M . Hooyschuur

Academie van
Bouwkunde
Amsterdam

mededirecteur
Hooyschuur
Architecten bna

M. Eskes
architectuurhistoricus

Rijksuniversiteit
Groningen

zelfstandig adviseur
cultuurhistorie

P. de Ruyter
landschapsarchitect

LU Wageningen

directeur-eigenaar
Bureau Peter de
Ruyter

G. Boschloo
architect

TU Delft

welstandsadviseur Hûs
en Hiem

R. Bremer
architect

TU Delft

welstandsadviseur Hûs
en Hiem

9. De raad heeft besloten de als zodanig gewaarmerkte zienswijze bij het Dagelijks Bestuur
van de FUMO in te dienen over de ontwerpbegroting 2014.
10. De raad heeft de volgende verordening vastgesteld:
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014

Artikel I
A. Artikel 2 wordt vervangen door:
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
B. Artikel 3 wordt vervangen door:
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de
handelingen zijn verricht.

C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel
wordt vervangen door:
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaart
1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een aanvraag:
1.2.1
van een nationaal paspoort:
1.2.1.1
voor een persoon die op het
€66,95;
moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is
1.2.1.2
voor een persoon die op het
€51,05;
moment van de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter
aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort):
1.2.2.1
voor een persoon die op het
€ 66,95;
moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is
1.2.2.2
voor een persoon die op het
€ 51,05
moment van de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een
persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
1.2.3.1
voor een persoon die op het
€66,95;
moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is
1.2.3.2
voor een persoon die op het
€ 51,05
moment van de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
1.2.4
van een reisdocument voor
€ 51,05;
vluchtelingen of een
reisdocument voor
vreemdelingen
1.2.5
van een Nederlandse identiteitskaart:
1.2.5.1
voor een persoon die op het
€ 52,95;
moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is
1.2.5.2
voor een persoon die op het
€ 28,35;
moment van de aanvraag de
leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
1.2.6
voor een spoedlevering van de € 47,05.
in de onderdelen 1.2.1 tot en
met 1.2.5 genoemde
documenten, de in die
onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een bedrag
van

Artikel 11
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing
op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van
ingang van de heffing hebben voorgedaan.
Artikel lil
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde
datum van ingang van de heffing.
2. De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum
waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd
door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder
meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440
(R1990), nr. A) in werking treden.
Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014.
11. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
12. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 23 jannewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.
13. De raad heeft kennisgenomen van de informatie over de ontwikkelingen Gytsjerk
Centrum.
14. De raad heeft kennisgenomen van de notitie Inspraak en Overleg voorontwerpbestemmingsplan "Noardburgum e.o. 2013".
15. De raad heeft kennisgenomen van de informatie over de evaluatie van de Structuurvisie,
over de evaluatie van de Woonvisie en over wonen in voormalige boerderijen.
16. De raad heeft kennisgenomen van het plan van aanpak Sociaal Domein.
17. De raad heeft ingestemd met de notitie Beleidskader Transities Sociaal Domein, als
kader voor de verdere voorbereiding en uitwerking van aanpak en besluiten over de
nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente in het Sociaal Domein per 1 januari
2015.
In amendemint fan de FNP om dit beslut oan te foljen mei "onder voorbehoud van de
door de rijksoverheid nog aan te passen landelijke wetgeving" wurdt stipe troch CDA,
PvdA, GrienLinks, Christenunie en GBT en is mei 19 tsjin 3 stimmen oannommen.
Een amendement van GrienLinks om op pagina 12, paragraaf 3.1.4, 3e regel de woorden
"in principe" te schrappen wordt met raadsbrede steun aangenomen.
18. De raad heeft bekrachtigd dat op het interne onderzoeksrapport inzake Megahome
geheimhouding rust. De geheimhouding geldt ook voor hetgeen is besproken in het
vertrouwelijk overleg over Megahome, voorafgaand aan de raadsvergadering van 23
januari 2014.
19. De ried - mei útsûndering fan VVD, GrienLinks, Christenunie en GBT - hat oer it
inisjatyfútstel riedsûndersyk Megahome besletten:
a. Op grûn fan de neamde moasje in ûndersykskommisje de opdracht te jaan him te
bûgjen oer de beantwurding fan de folgjende ûndersyksfraach:
"Wat kin de Ried leare fan it feit dat hjir in 'claim' leit fan it bedriuw Megahome?"
b. Te kiezen foar in 'lichte' ûndersyksfoarm (gjin enkête).

It ündersyk te rjochtsjen op yn elts gefal de folgjende aspekten:
1. de feiten dy't in rol spile ha yn it tastân kommen fan de neamde 'claim';
2. de kommunikaasje tusken de belutsen partijen yn it ferrin fan 'e
perioade wêryn't it dossier Megahome opboud is;
3. de leerpunten.
As lid fan 'e dndersykskommisje te beneamen de riedsleden:
• F.H.B. Haenen (CDA)
• J. van der Kooi (FNP), en
• S.l. van der Meulen (PvdA),
elk mei 15 stimmen.
e. De dndersykskommisje stypje te litten troch de griffier en as it nedich is eksternen.
f. De finansjele middels dy't mooglik nedich binne, út de Algemiene Reserve te heljen.
g- It ündersyk fan de kommisje sadanich yn te rjochtsjen en út te fieren dat it heger
berop dat troch it Kolleezje fan B&W oangeande dit dossier ynsteld is, net frustreard
wurdt.
20. De raad heeft besloten:
1.
een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning ten behoeve van het vergroten van klimmasten tot 15
meter op het perceel Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22G te Burgum;
2.
indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
worden ingediend, het afgeven van de definitieve verklaring van geen
bedenkingen te mandateren aan het college van burgemeester en
wethouders.
Raadslid H. Bouma (GBT) heeft bij dit agendapunt niet aan de beraadslagingen
deelgenomen.
Tasizzings:
- pfh. Fokkema: de kar dy't it kolleezje makket n.o.f. de evaluaasje
kombinaasjefunksjonarissen giet foar kundskip nei de ried.
- pfh. Fokkema: de ried wurdt ynformearre oer mooglik goedkeapere alternativen
foar de Oerienkomst Edukaasje.

Sa feststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
24 maart 2014.
De Riki niisneamd,
de grjrfk
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drs. E.J. ter Kei

