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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 14 februari 2017 (week 7)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 7 februari 2017
(week 6).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Brief afbouw Precario-heffing (2017-03461)
Naar aanleiding van de oproep van de
wethouder van de gemeente Capelle aan den
IJssel om de precariobelasting versneld af te
schaffen is het wenselijk om een tegengeluid te
laten horen. De brief is bewust niet als reactie
geformuleerd, maar is positief vanuit de eigen
kracht geformuleerd en zelfstandig te lezen. De
brief wordt minimaal namens de OWOgemeenten gestuurd en andere precario
heffende gemeenten worden uitgenodigd deze
brief te ondersteunen.
3. Mandaatregeling 2016 (2016-42687)
Vanwege diverse interne wijzigingen in de
organisatiestructuur (bijv. afschaffen
afdelingen) en voortschrijdend inzicht is het
wenselijk een nieuwe mandaatregeling vast te
stellen.
4. Benoeming Buitengewoon Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand per 1 maart 2017
(2017-03747)
Ingrid Weening-Meestringa en Hendrika Vis-de
Ruiter per 1 maart 2017 als Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
benoemen.

1. De brief aan de minister van Binnenlandse
Zaken vast te stellen.
2. De brief ter kennisgeving naar de raad te
sturen.
3. Andere gemeenten uit te nodigen zich bij
deze brief aan te sluiten d.m.v. een uit te
sturen mail.

1. De Mandaatregeling 2016 Gemeente
Opsterland (2016-42297 en 2016-42678) vast
te stellen.

1. Ingrid Weening-Meestringa en Hendrika
Vis-de Ruiter per 1 maart 2017 als
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand te benoemen.

Gemeentebedrijf
5. Bermbeheer (2017-03714)
Naar aanleiding van de motie van 7 november
2016 de bermen in het buitengebied van de
gemeente Opsterland vanaf dit jaar op een
gedifferentieerde en ecologische wijze te
beheren.

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen.
2. De motie hiermee af te handelen en de
brief aan de raad vast te stellen.
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Ontwikkeling
6. Ontmoediging ballonnen oplaten
(2016-43562)
Op 9 mei 2016 is door de raad een motie
aangenomen om een ontmoedigingsbeleid te
voeren met betrekking tot het uitdelen en
oplaten van ballonnen door andere partijen dan
de gemeente en deze partijen te wijzen op
milieuvriendelijke alternatieven. In bijgevoegde
brief aan de raad geven we aan hoe binnen de
organisatie hieraan uitvoering wordt gegeven.

7. Beantwoording schriftelijke vragen raad
m.b.t. de AV Frieso (2017-03977)
Op 14 januari hebben de fracties van
OpsterLanders en de Partij van de Arbeid een
aantal vragen gesteld over de verschillen in
maandelijkse zorgpremies voor de minima.
Deze vragen moeten beantwoord worden.

1. Binnen de uitvoeringsregeling
evenementenbeleid vast te leggen dat in
contacten over evenementen het oplaten van
ballonnen wordt ontmoedigd.
2. Op de website onder
evenementenvergunning op te nemen dat we
het oplaten van ballonnen ontmoedigen.
3. Bij een aanvraag voor een evenement,
voorbereiding van bruiloften en andere
gelegenheden het oplaten van ballonnen af te
raden en daarbij mensen te wijzen op
alternatieven.
4. Bij evenementen of feesten die de
gemeente zelf organiseert geen ballonnen op
te laten.
5. De bijgevoegde brief (nr. 2017-00102) aan
de raad vast te stellen.
1. De brief aan de raad (corsanummer 201703558) vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017 (week 9).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

