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Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 4 juli 2017 (week 27)
Ellen van Selm; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
Piet
van Dijk;
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 27 juni 2017
(week 26).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vaststellen locatiekeuze basisschool
Comprix en De Skâns te Gorredijk
(2017-19113)
De stuurgroep MFA heeft het standpunt
ingenomen om het project nu verder te gaan
realiseren, waarbij de BHS op een later
moment alsnog aan kan haken. Voor het te
maken ruimtelijk ontwerp is de locatiekeuze
voor de MFA bestaande uit Comprix en de
Skâns van essentieel belang.
3. Subsidie voor vervanging veldverlichting
Voetbalvereniging Wispolia Terwispel
(2017-03639)
Voetbalvereniging Wispolia uit Terwispel moet
haar 8 afgekeurde veldverlichtingsmasten
vervangen en heeft hiervoor nog onvoldoende
middelen beschikbaar. VV Wispolia vraagt van
de gemeente een subsidie van € 22.000,-. Aan
eigen middelen en zelfwerkzaamheden draagt
VV Wispolia € 15.000,- bij.
4. Informatie duurzaamheidssubsidies aan de
raad (2017-18380)
In de raadsvergadering van 3 april 2017 is
gevraagd naar de stand van zaken van de
verleende subsidies op het gebied van
duurzaamheid. Met deze brief aan de raad
wordt de stand van zaken weergegeven en
toegelicht.
5. VANG-doelstellingen afval (2017-18447)
Inzetten op een beter scheidingsgedrag van de
burger om de VANG-doelstellingen in 2020 te
realiseren.

1. Een ruimtelijk ontwerp te laten maken in de
lijn met het standpunt van de stuurgroep MFA
conform bijlage 1.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel voor een
subsidiebijdrage voor de vervanging van de
veldverlichting van voetbalvereniging Wispolia
in Terwispel vast te stellen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.

1. Het tarief voor gft per 1 januari 2018 te
halveren van € 1,- naar € 0,50 per lediging.
2. Per huishouden een gratis biobakje voor
groente en fruitafval uit de keuken te
verstrekken.
3. Het inzamelsysteem (frequentie/volume)
voor huishoudelijk (rest)afval niet te wijzigen.
4. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

2

6. Samenwerkingsovereenkomst Cannes Opsterland (2017-18527)
Op 12 juni heeft uw college besloten een
tijdelijke samenwerking aan te willen gaan met
de gemeente Cannes in het kader van het
project Tinco Lycklama à Nijeholt. Daarvoor is
nu een concepttekst opgesteld.

1. De tekst voor de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.

Sociaal Domein
7. Aanvalsplan Laaggeletterdheid in
Opsterland 2017 – 2020 (2017-15417)
In de afgelopen jaren is er steeds meer
aandacht gekomen voor laaggeletterdheid. Ook
in Opsterland leeft het onderwerp al langere
tijd. In het Aanvalsplan Laaggeletterdheid in
Opsterland staan een aantal doelstellingen
beschreven voor het gemeentelijk beleid in de
periode 2017 -2020.
8. Rapport van bevindingen kwaliteit vve
(2017-18211)
Het definitieve 'Rapport van bevindingen
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in
2016-2017 in de gemeente Opsterland' inclusief
de gemeentelijke reactie is door de Inspectie
van het Onderwijs toegezonden.
9. Herbenoeming leden Raad van Toezicht
BHS (2017-18355)
Twee leden van de Raad van Toezicht van de
BHS zijn aftredend. De bestuurder heeft
voorgesteld de beide leden te herbenoemen.

1. Het 'Aanvalsplan Laaggeletterdheid in
Opsterland 2017 - 2020' vast te stellen.
2. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. Het 'Rapport van bevindingen kwaliteit van
voor- en vroegschoolse educatie in
2016-2017 in de gemeente Opsterland' ter
kennisgeving aan te nemen.
2. De bijgevoegde brief aan de gemeenteraad
vast te stellen.
1. De gemeenteraad voor te stellen de heer
Teunissen en mevrouw Willemse-Lanjouw te
herbenoemen.
2. Een gesprek te voeren tussen de
portefeuillehouders en de te benoemen leden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017 (week 28).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

