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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 12 juni 2018 (week 24)
Ellen van Selm; Anko Postma; Rob Jonkman; Libbe de Vries;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 5 juni 2018
(week 23).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Vaststelling portefeuilleverdeling, locoschap
vervangingsregeling en aanwijzing
bestuurders verbonden partijen
(2018-13171)
De nieuwe portefeuilleverdeling wordt
vastgesteld door het college van B&W. Het
college van B&W stelt daarnaast het
locoburgemeesterschap en de onderlinge
vervanging van collegeleden vast. Tot slot
dienen collegeleden te worden aangewezen
voor de besturen van gemeenschappelijke
regelingen en als vertegenwoordiger in
aandeelhoudersvergaderingen.

1. Het “Uitvoeringsbesluit
verantwoordelijkheidsverdeling college 2018”
vast te stellen.
2. De in “Overzicht verbonden partijen (12 juni
2018)” vermelde collegeleden aan te wijzen
als lid of plaatsvervangend lid in algemene
besturen van gemeenschappelijke regelingen
en als vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen.
3. De verbonden partijen te informeren over
de wijzigingen.
4. De gemeenten Ooststellingwerf en
Weststellingwerf met bijgevoegde brieven te
informeren over de portefeuilleverdeling.

Omgevingsdomein
3. Vaststellen inhoud voortgangsrapportage
en behandeling moties project MFA
Gorredijk (2018-13604)
Op 15 januari 2018 heeft de gemeenteraad
besloten tot verdere uitvoering van het project
MFA Gorredijk en heeft hierbij gekozen voor
scenario 1A. Tijdens deze besluitvormende
raad is een zevental moties aangenomen. Met
bijgevoegde brief informeert u de raad over de
behandelwijze en invulling van de moties. In
één van de moties is verzocht door de raad om
per kwartaal te worden voorzien van (SMART
geformuleerde) tussenrapportages. De
voortgangsrapportage is als bijlage
toegevoegd.

1. De voortgangsrapportage (bijlage 1) vast te
stellen.
2. Het overzicht van de behandeling van de
moties (bijlage 2) vast te stellen.
3. De tekst van de begeleidende brief aan de
raad (bijlage 3) vast te stellen.
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4. Uitnodiging raad 19 juni, presenteren
1. De tekst van bijgevoegde brief vast te
uitkomsten marktconsultatie MFA Gorredijk stellen.
(2018-13512)
Op 26 april 2018 heeft de marktconsultatie MFA
Gorredijk plaatsgevonden. De (eerste)
uitkomsten hiervan kunnen worden
gepresenteerd aan de raad. In overleg met de
griffier is hiervoor 19 juni in de agenda van de
raad gereserveerd. Met bijgevoegde brief wordt
de raad uitgenodigd.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018 (week 25).
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