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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 20 juni 2017 (week 25)
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 12 juni 2017
(week 24).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
(2017-15992)
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

1. In te stemmen met uitgangspunten
Manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen (MVI).
2. De brief voor toetreding tot het Manifest te
ondertekenen.

Omgevingsdomein
3. Ondersteuning activiteiten LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018
(2017-17336)
De raad heeft voor de ondersteuning van
activiteiten in het kader van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018 in totaal
€ 70.000,- beschikbaar gesteld. Veel
initiatiefnemers zijn al met de voorbereidingen
van activiteiten begonnen en hebben behoefte
aan duidelijkheid over de kaders voor
ondersteuning.
4. Raadsvoorstel over invulling c.q. werkwijze
afwijkingsbevoegdheid exploratieboringen
en afwijkingsbevoegdheid exploratieboringen en winning aardgas in het
buitengebied (2017-17579)
In een antwoordbrief van 16 mei jongstleden
(2017-09147) heeft uw college de raad een
voorstel met betrekking tot de
beslissingsbevoegdheid inzake
exploratieboringen naar aardgas in het
vooruitzicht gesteld. Uw college wordt
geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel dat
daarin voorziet vast te stellen.

1. Het beleidskader voor (financiële)
ondersteuning van activiteiten in het kader
van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad
2018 vast te stellen.
2. De subsidieregels voor activiteiten in het
kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele
Hoofdstad, Opsterland 2018 vast te stellen.

1. Het raadsvoorstel over de invulling c.q.
werkwijze afwijkingsbevoegdheid
exploratieboringen en wijzigingsbevoegdheid
exploitatie en/of winning van aardgas in het
buitengebied vast te stellen.

Sociaal Domein
5. Jaarverslag Toezichtsinformatie
Kinderopvang Opsterland 2016 (2017-14276)
Het college is op grond van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen verplicht ieder jaar een
verslag vast te stellen van de uitgevoerde taken
op grond van de Wet kinderopvang. Hiervoor
wordt een wettelijk vastgesteld model gebruikt.

1. Het jaarverslag kinderopvang en
peuterspeelzalen 2016 vast te stellen.
2. Het jaarverslag vrij te geven voor publicatie
op www.waarstaatjegemeente.nl.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
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6. Vervoer naar Dagopvang (2017-16326)
Met de invoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 is dagbesteding voor
mensen met een beperking een gemeentelijke
taak. Voor de uitvoering hebben de OWO
gemeenten verschillende zorgaanbieders
gecontracteerd. De bijdrage die gemeenten
betalen voor het vervoer van de cliënt naar de
dagbestedingslocatie is volgens verschillende
aanbieders niet toereikend. Om vervoer te
garanderen, zonder meteen de bijdrage te
verhogen is, in samenwerking tussen
vrijwilligers en professionele vervoerders, een
vervoersproject voorbereid.
7. Beleidsregels Leerlingenvervoer Opsterland
2017 (2017-10611)
De 'Beleidsregels Leerlingenvervoer Opsterland
2017' hebben betrekking op de 'Verordening
leerlingenvervoer Opsterland 2015'. In de
herziene beleidsregels zijn ten opzichte van de
beleidsregels zoals die in 2015 zijn vastgesteld,
een aantal aanpassingen gedaan ten bate van
de uitvoering van de verordening.

1. In de periode van 1 september 2017 tot
1 september 2018 de pilot
Dagbestedingsvervoer uit te voeren.
2. De kosten van de pilot (circa € 45.000) te
dekken uit de beschikbare budgetten voor de
decentralisaties.

1. De 'Beleidsregels Leerlingenvervoer
Opsterland 2017' vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017 (week 26).
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