Beslutelist Ried
Agindapunt
Status
Stuknûmer
Mei kundskip ôfwêzich

: 16
: Beslútfoarmjend
: S2017-20585
: B. de Vries; weth. D.A. Fokkema; F.H.B. Haenen (oant
19.33 oere); J. van der Veen-Zeilstra (fanôf 21.51 oere)

De ried hat in syn gearkomste fan 13 july 2017 de neikommende besluten naam:
1. De ried hat punt 4 fan de wurklist, Ynstallaasje riedslid CDA, trochskood nei de
earstfolgjende riedsgearkomste.
2. De ried hat de betrouwensbrieven fan de hear H.E. Siegers goedkard en dêrnei besletten
him ta te litten as lid fan de ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel.
3. De raad heeft kennisgenomen van het memo ‘Verslagen Strategisch Platform Onderwijs
en Jeugd Tytsjerksteradiel’.
4. De raad is geïnformeerd over de antwoorden van het college van burgemeester en
wethouders op de schriftelijke vragen van de VVD over de kinderopvangorganisaties.
5. De raad is d.m.v. een brief van de burgemeester geïnformeerd over het
evenementenbeleid.
6. De raad heeft opiniërend gesproken over het energieplan.
7. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
8. Met betrekking tot Aldtsjerk Foarút heeft de raad, met uitzondering van de fracties van
FNP en GBT:
1. Ingestemd met de als zodanig gewaarmerkte overlegnotitie op het
voorontwerpbestemmingsplan “Aldtsjerk Foarút”, in die zin dat:
 Het plan als geheel wordt uitgevoerd maar dat zodra een klein recreatiemeer is
aangelegd er 23 woningen kunnen worden gebouwd en nadat het grote meer
(door zandwinning) is aangelegd de bouw van 7 recreatiewoningen kan
plaatsvinden.
 De woningbouwcapaciteit van 23 woningen wordt gereserveerd voor Aldtsjerk
in het nog op te stellen woningbouwprogramma in het kader van de in
voorbereiding zijnde woonvisie.
 Het inrichtingsplan van de recreatieplas wordt opgenomen in het
bestemmingsplan en de borging plaatsvindt via een voorwaardelijke bepaling.
 Het bedrag voor weidevogelcompensatie door de gemeente zal worden voldaan
aan de provincie en zal worden teruggevorderd op de stichting Aldtsjerk Foarút
middels een overeenkomst.
2. De bijgevoegde concept welstandsnota voor kennisgeving aangenomen.
3. De notitie inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan “Aldtsjerk Foarút” voor
kennisgeving aangenomen.
Een door de fracties van GrienLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD ingediend
amendement waarbij besluitpunt 1 de aanhef en het eerste bulletpoint op
bovenstaande wijze wordt aangepast, wordt met 16 tegen 5 stemmen aangenomen
(raadslid Scheepsma was tijdens de stemming afwezig).

9. De raad heeft het als zodanig gewaarmerkte Koersdocument Omgevingsvisie
ongewijzigd vastgesteld.
10. Met betrekking tot de jaarrekening 2016 heeft de raad, met uitzondering van GBT,
besloten:
1. De jaarrekening 2016 ongewijzigd vast te stellen.
2. De overschrijding van programma 1, 5, 7 en 8 vast te stellen (zie analyse van de
betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programmaniveau
moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd.
3. Het jaarrekeningsresultaat na bestemming van de al geaccordeerde (deels
bijgestelde) mutaties in de reserves vast te stellen op € 571.000 voordelig.
Resultaatsbestemming:
4. Het resultaat te storten in de Algemene Reserve.
Vrijval en temporisering:
5. De niet benutte delen van de Algemene reserve voor een bedrag van € 435.000
beschikbaar te houden voor de Algemene reserve.
6. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de
initiatieven in 2016 voor het restant bedrag van € 2.578.000 opnieuw beschikbaar te
stellen voor de begroting van 2017 en verder.
11. De raad heeft gelet op artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming verleend aan het college en de burgemeester om de “Centrumregeling
samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018” te treffen.
12. De ried, útsein de fraksjes fan GBT en VVD, hat ynstimd mei it sa merke nije Beliedsplan
Frysk 2017-2021 as ramt foar it belied op it mêd fan it Frysk foar de kommende jierren yn
ús gemeente. By de behanneling fan ‘e begrutting 2018 sil in ekstra bedrach fan
€ 7.500,-- beskikber steld wurde foar in tal nije aktiviteiten op it mêd fan it Frysk yn ús
gemeente.
13. De raad heeft de volgende wijziging van artikel 17 van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld:
Artikel 17. Borging van kwaliteit
1.

Om een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst
door een derde en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienst
te waarborgen stelt het college vast:
a.
een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de
Aanbestedingswet 2012 en het aangaan van een overeenkomst met
een derde; of
b.
een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
1.
een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met
de derde, en
2.
de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.

2.

Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
a.
overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst, waaronder
de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht, en
b.
rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening tussen
degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken
hulpverleners.

3.

Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende
kostprijselementen:
a.
de kosten van de beroepskracht;
b.
redelijke overheadkosten;
c.
kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg
van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;
d.
reis- en opleidingskosten;
e.
indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;
f.
overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde
verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen
en administratieve verplichtingen.

4.

In afwijking van het eerste lid, kan het college, in plaats van zelf de reële prijs
vast te stellen, de eis aan inschrijvende partijen stellen om een reële prijs voor
de dienst te hanteren. Deze prijs moet gebaseerd zijn op het tweede en derde
lid. Hierover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

5.

Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een
overeenkomst aangaat.

14. De raad heeft toestemming gegeven aan het college van burgemeester en wethouders
van Tytsjerksteradiel voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling FUMO,
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1.
15. Wethâlder Rijpstra lit witte dat hja mei yngong fan 1 septimber o.s. ûntslach nimt as
wethâlder fan Tytsjerksteradiel.
16. De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 15 juny 2017 en 29 juny 2017 wurde
ûnferoare fêststeld.

Tasizzings:
-

Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan
21 septimber 2017.
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