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GEMEENTERAAD
BEGRUTTINGSRIED 5 NOVIMBER 2015
Op 5 november 2015 om 19.30 uur behandelt de raad de
(programma)begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 2019. De verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in de begroting voor het volgend jaar vermeld. Bij de
uitgaven horen ook de wensen die er zijn om nieuwe
plannen uit te voeren. Tijdens de begrotingsraad neemt
onze raad een besluit over welke plannen en voornemens
worden uitgevoerd en wat die mogen kosten.
• Hoe komt de begroting tot stand?
Ieder jaar wordt in mei/juni de perspectiefnota opgesteld.
Daarin staan in hoofdlijnen de voorlopige plannen en de
bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. Via de
begroting worden deze plannen en bijbehorende kosten
definitief vastgesteld in november. De begroting kan
daarom afwijken van de perspectiefnota.
• Moet er beslist een begroting worden gemaakt?
De (programma)begroting is een wettelijk verplicht
document: voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar moet de begroting zijn behandeld en vastgesteld
door de gemeenteraad. De Gemeentewet schrijft dit voor.
• Waar kunt u de begroting inkijken?
De begroting vindt u op de website van de raad bij de
vergaderstukken van 5 november 2015. De begroting ligt
ook ter inzage in het gemeentehuis in Burgum.
• Invloed economisch herstel
Het gaat weer iets beter met de economie. Dat is gunstig
voor de overheidsfinanciën. Het college van B en W ging er
dit voorjaar in de perspectiefnota 2016-2019 nog van uit
dat er weinig ruimte was voor nieuw beleid. Inmiddels
blijkt dat dankzij het economisch herstel de gemeente ook
op meer geld van het Rijk kan rekenen. Goed nieuws!
• Een sluitende begroting voor 2016
Er is meer goed nieuws: het college van B en W presenteert
een sluitende begroting voor het jaar 2016. Met andere
woorden: er hoeft het komend jaar niet extra bezuinigd te

worden. En er is weer ruimte om nieuwe plannen uit te
voeren. De lasten voor de inwoners- denk bijvoorbeeld aan
de onroerende zaakbelasting - blijven praktisch gelijk. De
enige verhoging voor de inwoners is de inflatiecorrectie.
Die is berekend op 0,75 %. Na een verwachte ‘dip’ in 2017 is
er vanaf 2018 weer een sluitend meerjarenperspectief.

-p
 lattelandsprojecten (€ 25.000)
- een ontmoetingsruimte in
Gytsjerk (€ 100.000)
Hierover en over alle andere zaken
in de begroting, neemt de raad
uiteindelijk een besluit.

• W
 at geeft de gemeente uit (lasten) en wat komt er
binnen (baten)?
In de tabel hieronder ziet u in één oogopslag het totaal van
de lasten en baten.

• Uitnodiging live volgen begrotingsbehandeling
Volg de raad live via de webcasting op raadssite
www.raad.t-diel.nl, via het televisiekanaal RTV Kanaal 30
of kom naar de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.
Welkom!

V = voordelig saldo en N = nadelig saldo.

RIED TONGERSDEI 19 NOVIMBER 2015
2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

73.283 N

75.324 N

70.668 N

69.395 N

68.475 N

Baten

-73.384 V

-75.531 V

-70.317 V

-69.410 V

-68.512 V

Saldo

101 V

207 V

351 N

15 V

37 V

Begroting

• W
 aar komen de inkomsten van de gemeente
vandaan?
Er zijn drie geldstromen die naar de gemeente toekomen:
1. Vanuit het Rijk (de algemene uitkering, de uitkering
deelfonds Sociaal Domein en doeluitkeringen);
2. Opbrengsten uit eigen geld (bijdrage reserves en
bespaarde rente);
3. Opbrengsten uit gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld
rioolheffing, onroerende zaakbelasting, leges en toeristenbelasting).
• Investeren in voorzieningen
Door de verbeterde financiële positie ziet het college ruimte
om te investeren.
Het college van B en W stelt aan de raad voor geld uit te
trekken voor:
- de aanleg van kunstgras bij de sportvelden in
Hurdegaryp en Burgum (€ 500.000)
- renovatie van Sporthal De Westermar in Burgum
(€ 500.000)

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-	Aldtsjerk, weiland aan het Eysingapad tegenover
Marwei 1, carbidschieten, 10.00-18.00 u.,
31 december 2015;
-	Aldtsjerk, naast Café Moarkswâl op het Jeen van
den Berg plein, oudejaarsmiddag feest in een
feesttent met live muziek, 15.00-20.00 u.,
31 december 2015;
-	Burgum, Zomerweg 68A, carbid schieten,
10.00-18.00 u., 31 december 2015;
-	Burgum, maïsland gelegen ten westen van de
Einekroas, carbid schieten, 14.00-20.00 u.,
31 december 2015;
-	Eastermar, van de haven naar de gymzaal, intocht
van Sinterklaas, 14.30-18.00 u., 21 november 2015;
-	Garyp, dorpshuis It Geahûs, nieuwjaarsfeest met
gezellig samenzijn, 01.00-06.00 u., 1 januari 2016;
-	Hurdegaryp, weiland aan de Reidroas, carbidschieten,
14.00-17.00 u., 31 december 2015;
-	Jistrum, vanaf kantineplein aan de Fjildwei naar
Hotel Phoenix, intocht Sinterklaas, 13.00-16.00 u.,
21 november 2015;
-	Jistrum, weiland aan de Jisteboerewei, carbid
schieten, 12.00-01.00 u., 31 december 2015;

Fanôf 17.00 oere
- Trefpunt Sumar
- Memo Stadsregio
- Digitale Agenda 2020 (presintaasje)
- Mantelsoarchwurdearring
-	Beliedsregels pjutte-opfang en definysje VVE
(voor- en vroegschoolse educatie) foar pjutten
- Fêststelle Agenda Netwerk Noordoost II
- Wiziging oardening learlingenferfier
-	Oardening bestjoerskommisje Master Franke Skoalle
-	Oardening rjochtsposysje riedsleden en wethâlders
-	Wiziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
(Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)
Fanôf 19.30 oere
-	Fuortgang ûndersyk sprieding bernefoarsjennings en
startnotysje ûntwikkeling fan it bern
- Keapsneinen
-	Aktive ferkeapstrategy boukavels foar wenningbou en
bedriuwen
Mear ynformaasje
De definitive aginda komt yn Actief fan nije wike. Foar mear
ynformaasje oer de stikken of de mooglikheid om yn te
sprekken, sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei de griffy
0511 - 46 05 08.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

evenementen
AANVRAGEN

Konsept-aginda

-	Noardburgum, café-snackbar Zevenhuisterweg 15,
nieuwjaarsparty met drive-inn show, 01.00-04.00 u.,
1 januari 2016;
-	Oentsjerk, noodparkeerterrein van Stania State aan
de Dr. Kijlstraweg, carbid schieten, 10.00-15.00 u.,
31 december 2015;
-	Sumar, land naast Heerenweg 2, carbidschieten,
08.00-02.00 u., 31 december 2015;
-	Sumar, Joute v/d Meerweg achter huisnr. 12 en 14
, carbid schieten, 11.00-16.30 u., 31 december 2015;
-	Suwâld, weiland aan Zuiderend 24, carbid schieten,
11.00-22.00 u., 31 december 2015;
-	Tytsjerk, sportveld, carbid schieten, 10.00-17.00 u.,
31 december 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
-	Oentsjerk, sporthal de Hege Wâlden, sponsoravond
KF de Wâlden tot 24.00 u., 7 november 2015;
-	Suwâld, vanaf kade aan het Zuiderend naar dorpshuis
de Suderfinne, Kerkbuurt 2, intocht Sinterklaas met
muziekkorps, 13.30-14.30 u., 21 november 2015;
-	Tytsjerk, van voormalig Autoschat aan de ‘Oan de
Feart’ naar dorpshuis Yn’e Mande, intocht Sinterklaas, 13.30-16.00 u., 21 november 2015.

BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen
verleend:
2015339	Burgum, Bulthuissingel 12, kappen boom
2009245	Burgum, De Acacia 19, kappen wilgen boom
2011941	Garyp, De Tuije 1, Kappen boom
1726351	Hurdegaryp, Reidklyster 1, Kappen van een boom
2008411	Noardburgum, Rijksstraatweg 16, bouw carport/tuinhuisje
2010349	Oentsjerk, Rengersweg 102, onderhoud boomwal
1994675	Oentsjerk, Wynzerdyk 29, kappen kastanjeboom
2002267	Sumar, Greate Buorren 16, wijziging gebruik Trefpunt
2010069	Suwâld, Kerkbuurt 2 D, kappen van een boom
2001569	Tytsjerk, Hanenburg 11, kappen esdoorn
1996385	Tytsjerk, nabij Rustenburgerweg 1a
(kadastraal: Hurdegaryp F 2346) kappen bomen
2015007	Tytsjerk, Noarderein 3, kappen van 2 elzen

Woensdag 11 november kunnen er
geen paspoorten en identiteitskaarten
aangevraagd of opgehaald worden
Dat komt doordat er nieuwe aanvraagstations geplaatst worden.
Dit is een apparaat voor het scannen van de foto en het opnemen
van de vingerafdrukken.

bekendmakingen
Coördinatieregeling besluiten DSR Beheer
en Ontwikkeling BV, Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút)
Wijzigingsplan
Het op 27 oktober vastgestelde wijzigingsplan voorziet
in een wijziging van het bestaande bouwvlak. Hiermee
wordt ruimte gecreëerd om een rijhal op te richten t.b.v.
Werk- en dagbesteding Bûtenút.
Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning (ex. artikel 2.1 lid 1

sub a Wabo) heeft betrekking op de bouw van een rijhal
op het perceel Sanjesreed 8c te Oentsjerk.
Terinzagelegging
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 5 november 2015,
6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en zijn
te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP10-vg01).
Beroep instellen
In het kader van de beroepsprocedure worden de
besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt

als één besluit. Gedurende 6 weken na de dag van
terinzagelegging kunnen degenen die tijdig hun zienswijze omtrent bovengenoemde plannen kenbaar hebben
gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep
instellen. Dat kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling kan
tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.
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Vergadering commissie bezwaarschriften

Vergadering Adviesraad Wmo 9 november

Vergadering commissie voor de bezwaarschriften op 10 november 2015 in het gemeentehuis te
Tytsjerksteradiel. Tijdens een openbare hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:

Op maandag 9 november 2015 is er weer een vergadering van de
Adviesraad Wmo. Deze openbare vergadering start om 19:30 uur en
vindt plaats op het gemeentehuis in Burgum. Wilt u weten wat er op de
agenda staat? Kijk dan op www.t-diel.nl.

1. (16.15 uur) [nr. 12015-00015]
Bezwaarschrift tegen het besluit van B&W d.d. 25 augustus 2015 tot verlening van een omgevingsvergunning
voor het kappen van bomen (perceel Reidmosk 1 te Hurdegaryp).

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronische Gemeenteblad.
Voor nadere info over de vermelde aanvragen/besluiten en de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.
Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

