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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 11 juli 2017 (week 28)
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 4 juli 2017
(week 27).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Uitspraak Precariobelastingen (2017-20481)
Het Gerechtshof heeft een voor ons gunstige
uitspraak gedaan inzake de procedure met
betrekking tot de Precariobelastingen. De
gemeenteraad wordt via bijgaande brief
geïnformeerd.

1. De brief aan de raad (document
2017-20276) vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Inschakelen adviseur inzake planschadeverzoek (2017-18354)
Op 13 april 2017 is een verzoek om
planschadevergoeding ontvangen met
betrekking tot het perceel Badweg 30 te
Gorredijk. Dit naar aanleiding van de
vaststelling van het bestemmingsplan
GorredijkBedrijventerreinen. Het verzoek dient
om advies te worden voorgelegd aan een
onafhankelijk adviseur.
4. Leges en aanlegvoorwaarden project
breedbandinternet provincie Fryslân
(2017-18426)
Het hanteren van degeneratiekosten en leges
inzake het provinciaal breedbandproject in de
OWO gemeenten.

1. De Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken (SAOZ) te Rotterdam te verzoeken een
advies uit te brengen inzake het verzoek om
planschadevergoeding.
2. De brief aan de vertegenwoordiger van
verzoeker vast te stellen.

1. De leges ten behoeve van de aanleg van
glasvezelinternet niet aan te passen indien de
aanleg van glasvezel als eerste in OWO start.
2. In te stemmen met de door de provincie
voorgestelde aanlegvoorwaarden mits de
aanpassingen, zoals geadviseerd in OWOverband, worden overgenomen.
3. De inhoud van de bijgevoegde conceptantwoordbrief aan het college van GS van de
provincie Fryslân vast te stellen.
4. De inhoud van de brief aan de
gemeenteraad vast te stellen.

Sociaal Domein
5. Project Kerstens Sociale Werkvoorziening
(2017-19629)
Besluitvorming adviezen 2 projecten van project
Kerstens (detacheringsfaciliteit en Dariuz
Werkstap).

1. Zich te onthouden van besluitvorming ten
aanzien van de detacheringsfaciliteit.
2. Niet in te stemmen met het project
Dariuz/Werkstap.
3. De brief richting projectteam Kerstens vast
te stellen.
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6. Algemene voorziening voor Dagbesteding
Wmo (2017-13253)
Zorgaanbieder ZuidOostZorg (ZOZ) organiseert
in Ureterp, Gorredijk en Beetsterzwaag
dagbesteding voor ouderen. Het past binnen
het beleid van de gemeente om van deze
voorziening een laagdrempelige (algemene)
voorziening te maken, waar mensen zonder
bureaucratische toegangseisen naar toe
kunnen. ZuidOostZorg is bereid om in eerste
instantie voor een periode van 1 jaar aan deze
voorziening mee te werken.
7. Advies aan gemeenteraad over brief van de
heer Y. Kingma uit Beetsterzwaag
(2017-19083)
De heer Kingma uit Beetsterzwaag heeft op
12 mei 2017 een brief geschreven aan de
gemeenteraad, waarin hij zijn persoonlijke en
financiële situatie beschrijft en de gevolgen
voor hem van het intrekken of versoberen van
financiële regelingen in het sociale domein. De
raad heeft deze brief om advies in handen
gegeven van het college.

1. In de periode van 1 oktober 2017 tot
1 oktober 2018 de pilot Algemene Voorziening
ZuidOostZorg uit te voeren in Ureterp,
Gorredijk en Beetsterzwaag.
2. De kosten van deze pilot (circa € 275.000)
te dekken uit het budget voor dagbesteding
Wet maatschappelijke ondersteuning.
3. De Wmo maatwerkvoorziening voor de
huidige Wmo cliënten in de 3 dagbestedingslocaties per 1 oktober 2017 te beëindigen.

1. Bijgaande brief aan de gemeenteraad vast
te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017 (week 29).
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