Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

23-06-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Geert Broekman
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 16 juni vast te stellen.
2

Ledenraadpleging VNG
Door de coronacrisis organiseert de VNG in plaats van een ALV een digitale
ledenraadpleging. Aan de leden wordt gevraagd een besluit te nemen over
voorstellen die geen uitstel dulden vanwege de continuïteit van VNGactiviteiten en de financiering daarvan. Na besluitvorming door het college van
B&W wordt digitaal gestemd. Het gaat in deze ledenraadpleging om een
gewogen stemming, zoals die ook geldt voor ledenvergaderingen.

Besluit
1. Over de voorstellen van de ledenraadpleging van de VNG te stemmen
zoals aangegeven in bijgevoegde annotatie.
3

Samenwerking OWO-gemeenten
De OWO-radenbijeenkomst op 15 april 2020 is niet doorgegaan vanwege de
coronamaatregelen. Aan de raden wordt nu een brief gestuurd over de
toekomst van de OWO-samenwerking. In de brief wordt ook ingegaan op de
samenwerking tijdens de coronacrisis.

Besluit
1. De brief aan de raad over de OWO-samenwerking vast te stellen.

4

Reactie op ingebrekestelling inzake gebruik bufferstrook
Inwoners van Nij Beets stellen ons in gebreke, omdat er in strijd met afspraken
bemesting van een bufferstrook zou plaatsvinden en besproeiing met
herbiciden.

Besluit
1. Te reageren op de ingebrekestelling inzake de bufferstrook door
middel van bijgaande brief.
5

Verkoop pand Ringenoldusstrjitte 5 te Gorredijk
In verband met de plannen voor het MFA Gorredijk is het pand
Ringenoldusstrjitte 5 verworven, dat dan gesloopt zou moeten worden. Nu het
MFA niet doorgaat, kunnen we vrij beschikken over het pand. Voorgesteld
wordt het pand te verkopen.

Besluit
1. Het pand H. Ringenoldusstrjitte te Gorredijk te verkopen voor €
170.170,6

Verkoop portefeuille garageboxen door Elkien
Bij brief van 30 april 2020 informeert Elkien uw college over de voorgenomen
verkoop van 84 garageboxen in Opsterland. Hiertegen bestaat geen bezwaar.
Wel is het zinvol er bij Elkien op aan te dringen bij de verkoop van de
garageboxen aan een andere partij voorwaarden te stellen aan het behoud van
de kwaliteit van de garageboxen. Dit ter voorkoming van verpaupering.

Besluit
1. De reactie aan Elkien over de verkoop van 84 garageboxen in
Opsterland vast te stellen.
7

Brief aan de raad over de beantwoording van de vragen en opmerkingen van de
natuurverenigingen op het concept bomenbeleidsplan
Brief aan de raad over de beantwoording van de vragen en opmerkingen van de
natuurverenigingen op het concept bomenbeleidsplan Opsterland.

Besluit
1. De brief aan de raad over de beantwoording van de vragen en
opmerkingen van de natuurverenigingen op het concept
bomenbeleidsplan vast te stellen.
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Dorpshuizenbeleid
De gemeente wil inzicht en grip krijgen op het eigen vastgoed. Eind
2019/begin 2020 is daarom gestart met het opstellen van nieuw
vastgoedbeleid. Adviesbureau BCN in Drachten verzorgt dit traject. Binnen het
nieuwe vastgoedbeleid is specifieke aandacht nodig voor de dorpshuizen. Het
vraagstuk rondom dorpshuizenbeleid wordt in een separate opdracht aan BCN
uitgewerkt. Met bijgaande brief aan de raad en het Plan van Aanpak willen wij
de raad daarover informeren.

Besluit
1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
ontwikkelen van nieuw dorpshuizenbeleid door middel van bijgevoegde
brief en Plan van Aanpak.
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Benoeming nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland wil twee nieuwe
leden installeren. Conform het convenant selecteert de Adviesraad zelf
kandidaten, neemt de gemeente deze voordracht over en benoemt ze officieel.

Besluit
B&W besluiten om:
1. Mevrouw A. de Vries en de heer H. van der Meulen met terugwerkende
kracht per 1 april 2020 te benoemen als nieuwe leden van de
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Opsterland.
2. Kennis te nemen van het document 'Opgave openbare betrekkingen'
van mevrouw A. de Vries.
3. De benoemingsbrieven aan mevrouw A. de Vries en de heer H. van der
Meulen vast te stellen.
Burgemeester besluit om:
1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester de
installatiedocumenten te ondertekenen.
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Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland heeft een nieuwe
onafhankelijke voorzitter nodig. Er is een voorzitter gevonden, en conform het
convenant moet de gemeente de onafhankelijke voorzitter aanstellen.

Besluit
B&W besluiten om:
1. De heer E.J. Regelink per 25 juni 2020 te benoemen als onafhankelijke
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Opsterland.
2. De benoemingsbrief aan de heer E.J. Regelink vast te stellen.
Burgemeester besluit om:
1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester het
installatiedocument te ondertekenen.
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Beleidsregels sociaal medische indicatie Opsterland 2020
Rondom de sociaal medische indicatie heerst onduidelijkheid. De behoefte aan
helder beleid is de laatste tijd toegenomen. Om een goede inzet van de sociaal
medische indicatie te borgen zijn nieuwe beleidsregels opgesteld.

Besluit
1. De beleidsregels sociaal medische indicatie Opsterland vast te stellen.
2. De raad op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief.
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Beantwoording schriftelijke vragen Klaas de Boer over eikenprocessierups
Op 30 mei 2020 heeft Klaas de Boer van fractie BAS schriftelijke vragen
ingediend over de eikenprocessierups en gezondheidsklachten die daarmee
gepaard gaan. Deze vragen worden door middel van bijgaande brief
beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Klaas de Boer van
fractie BAS over de eikenprocessierups vast te stellen.
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Brief aan de raad inzake loden leidingen
Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken en de
gezondste keuze. Maar soms kan te veel lood in kraanwater voorkomen, dit
kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Door middel van deze brief wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de loden leidingen binnen gemeente
Opsterland.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake loden leidingen vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw Spoelstra van het CDA over
huishoudelijke hulp Wmo
Er zijn door mevrouw Spoelstra van het CDA schriftelijke vragen gesteld over
de huishoudelijke hulp Wmo. De beantwoording van deze vragen vindt plaats
door middel van de bijgevoegde brief.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Spoelstra
van het CDA over huishoudelijke hulp Wmo vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020
(week 27).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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