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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 19 december 2017 (week 51)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 12 december 2017
(week 50).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. APV 2018 (2017-27866)
De Algemene Plaatselijke Verordening moet
weer aangepast worden aan nieuwe
ontwikkelingen. Van wezenlijke wijzigingen is
geen sprake.
3. Vaststellen zelfevaluatie BRP 2017
(2017-33777)
Jaarlijks moet de kwaliteit van de inhoud en de
processen van de Basisregistratie persoonsgegevens worden vastgesteld middels een
zelfevaluatie. De uitkomst van dit onderzoek
wordt opgestuurd naar het ministerie van BZK
en de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. De gemeenteraad voor te stellen de APV
2018 vast te stellen.

1. De managementrapportage en het
uittreksel met de resultaten van de
zelfevaluatie BRP 2017 vast te stellen.
2. Bijgevoegde aanbiedingsbrieven vast te
stellen.

Omgevingsdomein
4. Pompproef waterwingebied rond
Langezwaag (2017-35200)
Vitens heeft 13 december 2017
gecommuniceerd over hun plannen om de
waterwinning in Friesland uit te breiden met een
extra waterwingebied en om een pomproef
hiervoor te starten in Luxwoude. Om de raad
tijdig te informeren is op 13 december de
bijgevoegde brief en bijgevoegde documenten
naar de raad gestuurd. Middels deze
spoedprocedure kan het besluit voor het sturen
van de brief met bijlagen worden vastgesteld.
5. Monitoring 2017 Polderhoofdkanaal
(2017-34890)
In 2017 heeft voor het derde jaar de monitoring
van het Polderhoofdkanaal plaatsgevonden. De
resultaten hiervan zijn opgenomen in de
rapportage Monitoring Polderhoofdkanaal 2017,
welke ter beschikking gesteld kan worden aan
betrokkenen.

1.De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 13 DECEMBER
2017.

1. De rapportage 'Monitoring
Polderhoofdkanaal 2017' voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De brieven aan de beheerders van het
compensatiegebied Alddjip vast te stellen.
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6. Zienswijzen op ontwerp winningsplan
Langezwaag (Vermilion) (2017-34017)
Indienen zienswijzen op het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Langezwaag.
Het gaat om zienswijzen tegen een
actualisering van het vigerende winningsplan in
verband met het aanboren van een derde put in
het gasveld waarmee meer gas wordt
gewonnen dan mogelijk was op grond van het
op 12 september 2012 goedgekeurde
winningsplan.

1. De bijgevoegde brief aan het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat vast te
stellen.
2. Een afschrift van deze brief ter informatie
aan de raad te sturen.

Sociaal Domein
7. Aanbieden notitie dorpshuizenbeleid
(2017-34918)
Het huidige dorpshuizenbeleid stamt uit 2005.
Sindsdien hebben zich diverse
maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan.
Om in te spelen op deze ontwikkelingen is een
nieuwe notitie dorpshuizenbeleid opgesteld.
8. Informeren stand van zaken werkwijze
specialistische jeugdzorg 2018 (2017-34698)
Informeren Raad over stand van zaken
werkwijze specialistische jeugdzorg vanaf
1 januari 2018.
9. Jeugdparticipatie chat en vragenlijsten
(2017-35129)
Om jongeren structureel te betrekken bij
beleidsontwikkelingen, wordt jeugdparticipatie
ingevuld met behulp van chats en vragenlijsten.
10. Informeren Raad Landelijk Evaluatierapport
Buurtsportcoach Mulier (2017-34683)
Informeren Raad over uitkomsten landelijk
evaluatierapport Buurtsportcoaches.
11. Mandatering Kredietbank Nederland
(2017-34639)
De Kredietbank Nederland voert voor ons een
aantal taken uit op het terrein van de financiële
schuldhulpverlening. Voor één van deze taken
(afgifte verklaring ex artikel 285f van de
Faillissementswet) moet door de gemeente
expliciet een mandaat afgegeven worden. Dit
mandaat kan verleend worden door
ondertekening van het bijgevoegde
mandateringsbesluit. Het mandaatbesluit zal
vervolgens worden toegevoegd aan de
algemene mandaatregeling die begin 2018 ter
vaststelling aan het college zal worden
aangeboden.

1. De conceptnotitie dorpshuizenbeleid
inclusief de bijbehorende subsidieregelingen
voor te leggen aan de dorpshuisbesturen.
2. De raad te informeren over de notitie
dorpshuizenbeleid 2018-2022 door
bijgevoegde brief vast te stellen.
1. Raad conform bijgevoegde brief te
informeren over de werkwijze voor
specialistische jeugdzorg vanaf 1 januari
2018.
1. De raad te informeren over de voortgang
en invulling van jeugdparticipatie.
2. Het persbericht vast te stellen.

1. Raad conform bijgevoegde brief te
informeren over het landelijk evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.
1. Het bijgevoegde mandateringsbesluit
(nummer 2017-25164) vast te stellen.
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12. Beantwoording brief Kinderopvang
Opsterland d.d. 29-11-2017 (2017-34819)
Op 29 november jl. ontving de gemeente een
brief van Kinderopvang Opsterland B.V. in
reactie op onze brief van 10 november 2017.
Het is behoorlijk deze brief te beantwoorden.

1. Bijgaande brief aan Kinderopvang
Opsterland B.V. vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018 (week 2).
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de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

