Besluitenlijst Kommisje Boarger en Mienskip 13 mei 2020
Voorzitter
Commissiegriffier

:
:

mevr. D. de Jong
mevr. M. Kuitert

Aanwezig
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
FNP
GBTL
ChristenUnie
D66
De Wind
Semplonius
PoieszZijlstra

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dhr. P. Greidanus, dhr. T. de Vries, mevr. S. Joustra
mevr. M. Poelman-Zijlstra, mevr. P. van der Veer
mevr. L. van der Wal
dhr. R. van der Veen
mevr. J. Ruiter-Postma, mevr. T. Albada
dhr. J. van de Velden
mevr. D. Jonker-Greidanus
mevr. M. Hendriksen
dhr. H. de Wind
dhr. K.J. Semplonius (vervanger van mevr. J. Haagsma)
mevr. A. Koops-Tippersma

Afwezig

:

mevr. J. Haagsma (Semplonius)

Mede aanwezig

:

wethouders mevr. G. Wielinga, mevr. M. Bakker, dhr. E. Faber, dhr. M. Offinga
Inspreker bij punt 5. Taalbelied ‘Frysk en mear’: dhr. Dyami Millarson

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

a.

Vaststellen van de besluitenlijst van 8 april 2020
De besluitenlijst van 8 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

b.

Lijst met toezeggingen/acties
De lijst met toezeggingen/acties wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

Raadsvoorstellen
5.
Taalbelied ‘Frysk en mear’
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de
raadsagenda van 28 mei 2020.

6.

Beschikbaar stellen van krediet voor het proces van de Tafel van Makkum
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de
raadsagenda van 28 mei 2020.


7.

Toezeggingen I zie toezeggingenlijst

Toezeggingen I zie toezeggingenlijst

‘Wurkjouwer 2020’
De commissie besluit, op verzoek van de fractie GBTL, te adviseren dit punt als
bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda van 23 april 2020.
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8.

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020
De commissie besluit te adviseren dit punt, voor wat betreft de onderdelen die van
toepassing zijn op de commissie Boarger en MIenskip, als hamerstuk op te voeren op de
raadsagenda
van 28 mei 2020.

Overig behandelstuk
9.
Actieve informatie – ‘Integrale onderwijsagenda’ (op verzoek van D66)
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.
10.
-

9.

Rondvraag
- De fractie PvdA (Marianne Poelman) stelt vragen over het jaarverslag “Toezicht
Sociaal Domein” (actieve info).
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.
- De fracties GroenLinks (Rowdy van der Veen) en De Wind (Harmen de Wind) stellen
vragen over Modelspoormuseum.
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur.

Vastgesteld op 17 juni 2020,
Mevrouw D. de Jong
voorzitter

Mevrouw M. Kuitert
commissiegriffier
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