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B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 19 december 2017
(week 51).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Normenkader 2017 (2017-32784)
Van de gemeente wordt verwacht dat aan de
accountant een volledig overzicht van de
relevante wet- en regelgeving wordt gegeven.
Dit normenkader moet de gemeente zelf
actueel houden. Het normenkader over 2017 is
opgesteld en wordt u hierbij aangeboden.
Voorgesteld wordt om dit normenkader per
31 december 2017 vast te stellen en het
normenkader ter kennisgeving te brengen van
de gemeenteraad.

1. Het normenkader per 31 december 2017
vast te stellen (2017-33855).
2. De gemeenteraad het normenkader 2017
ter kennis te brengen en de tekst van de
begeleidende brief vast te stellen
(2017-32792).

Omgevingsdomein
3. Raad adviseren over brief actiecomité
(2017-35831)
Op 30 oktober 2017 stuurde actiecomité 'Dizze
Skâns moat bliuwe' een brief (bijlage 1) aan de
gemeenteraad over project MFA Gorredijk. Op
13 november besloot de raad om de brief ter
advisering aan het college te geven. Met
bijgevoegde brief (bijlage 2) wordt de raad over
de ontvangen brief geadviseerd.
4. Routering Drachten – Haulerwijk
(2017-34948)
Provincie Fryslân vraagt ons om een bestuurlijk
standpunt in te nemen over de routering
Drachten – Haulerwijk. Wij kunnen ons vinden
in de door de provincie voorgestelde routering.
5. Ontwikkelingen breedband witte gebieden
(2017-35617)
De gemeenteraad informeren over de
ontwikkelingen breedband in de witte gebieden.
6. Brief coöperatie DFMopGlas (2017-35581)
Beantwoording brief aan coöperatie
DFMopGlas.

1. Bijgevoegde brief (bijlage 2) aan de raad
over project MFA Gorredijk vast te stellen.

1. De brief aan de provincie Fryslân over de
routering Drachten – Haulerwijk vast te
stellen.

1. De brief aan de raad over de
ontwikkelingen breedband in de witte
gebieden vast te stellen.
1. De brief aan de coöperatie DFMopGlas
vast te stellen.
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Sociaal Domein
7. Uitvoering armoedemonitor en behoeftepeiling minima (2018-00036)
Op 19 december 2017 heeft u het advies over
de armoedemonitor aangehouden. U heeft
aangegeven dat u geïnformeerd wil worden
over de besluitvorming in de andere OWOgemeenten. In zowel Ooststellingwerf als
Weststellingwerf is conform het advies
besloten. Dat wil zeggen dat het onderzoek
uitgevoerd wordt ondanks de mogelijke privacygerelateerde risico's.

1. Over te gaan tot het laten uitvoeren van de
armoedemonitor en de hieraan gekoppelde
behoeftepeiling, ondanks de aangegeven
risico's.
2. Bijgaande brief aan de raad
(2017-35089) vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018 (week 3).
de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

