
Beslutelist Ried 

 
 
Agindapunt   : 8a 
Status    : Beslútfoarmjend 
Stuknûmer   : S2016-15419 
Mei kundskip ôfwêzich : B. Knossen; E.M. Bruins Slot; G. Hoekstra; H. Rijpstra;  
                                                L. Efdé (oant 19.34 uur); W.J. Koopmans (fanôf 20.30 
                                                oere); L.J. Bergsma (fanôf 22.15 oere). 
             
 
De ried hat in syn gearkomste fan 16 juny 2016 de neikommende besluten naam: 
 
1. De raad heeft de notitie Inspraak en Overleg voorontwerp-bestemmingsplan “Burgum 

2016” opiniërend besproken. 
 
2. De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien. 

 
Een – op voorstel van GBT geamendeerde - motie van GrienLinks, FNP, ChristenUnie en 
CDA over Festivals Groene Ster waarin het college wordt verzocht: 
 er voor te zorgen dat de inwoners, dieren en natuur van Tytsjerksteradiel beschermd 

worden tegen (geluids)overlast, veroorzaakt door festivals in de Groene Ster, door 
het college van de gemeente Leeuwarden te verzoeken er voor te zorgen dat de 
geluidsoverlast beperkt wordt door stringente handhaving van de vergunde feiten; 

 de afspraken met de gemeente Leeuwarden omtrent de richting van geluidsboxen 
bekend te maken; 

 een zienswijze in te dienen bij de gemeente Leeuwarden waarin aangegeven wordt 
dat  geluidsoverlast van het geplande festival Psy-Fi  voor onze gemeente sterk 
beperkt moet worden; 

 het college van Leeuwarden ook te benaderen wat de andere festivals in de Groene 
Ster betreft, met een duidelijke stellingname omtrent beperking geluidsoverlast, 

wordt verder gesteund door VVD en GBT en is derhalve met 16 tegen 3 stemmen 
aangenomen. 

 
3. De Afstemmings- en fraudeverordening Participatiewet en de IOAW gemeente 

Tytsjerksteradiel 2016 wordt conform voorstel vastgesteld, waarbij GrienLinks geacht 
wordt te hebben tegengestemd. 

 
4. De raad heeft ingestemd met het als zodanig gewaarmerkte plan Grip op het Sociaal 

Domein, waarbij de informatie per tertaal, d.w.z. aansluitend bij de P&C-cyclus, 
beschikbaar wordt gesteld. 

 
5. De Startnotitie Omgevingswet is conform voorstel door de raad vastgesteld. 

 
6. De raad heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouder 
resp. de burgemeester tot vaststelling van het Mandaatbesluit 2016. 

2. Het als zodanig gewaarmerkte Mandaatbesluit 2016 vast te stellen, voor zo ver 
het de hierin genoemde bevoegdheden van de Raad betreft, waarbij in de Bijlage 
/ overzicht mandaten bij Griffie Tytsjerksteradiel onder punt 6 (Personeel griffie, 
pagina 31) de Wettelijke grondslag wordt gewijzigd in Artikel 1 lid 4 van de 
Verordening op de Werkgeverscommissie en het Oorspronkelijk bevoegd orgaan 
in Werkgeverscommissie. 

 

GelderT
Markering



7. De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 26 maaie 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. 
 

8. It ferslach fan it besletten part fan de riedsgearkomste fan 26 maaie 2016 wurdt mei in 
pear lytse wizigings fêststeld.  

 
 
 

 
Tasizzings:  
 
-  

 
 

 
 
Sa fêststeld yn de iepenbiere gearkomste fan de Ried fan de gemeente Tytsjerksteradiel fan 
30 juny 2016. 
 
 
De Ried niisneamd, 
de griffier    de foarsitter 
 
 
 
 
mr. S.K. Dijkstra   drs. E.J. ter Keurs 
 


