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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 2 oktober 2018 (week 40)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 25 september 2018
(week 39).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Begroting 2019 (2018-20166)
De ontwerpbegroting 2019 is klaar. De
ontwerpbegroting 2019 wordt op 3 oktober aan
de raad ter beschikking gesteld.

3. Beantwoording VVD-Vragen over
zonnepanelen (2018-20164)
Op 10 september 2018 heeft raadslid Geertsma
van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de
invloed van zonnepanelen op de WOZ-waarde.
Dit, naar aanleiding van een gerechtelijke
uitspraak, waarin bepaald werd, dat
zonnepanelen mogen worden meegerekend in
de WOZ-waarde van een woning. De VVD
vraagt zich af of het college dergelijke
duurzaamheidsinitiatieven ook extra gaat
belasten.

1. De ontwerpbegroting 2019 vast te stellen
(2018-20391).
2. Het raadsvoorstel vast te stellen
(2018-20165).
3. De aanbiedingsbrief vast te stellen
(2018-20339).
4. Het persbericht vast te stellen
(2018-20169).
1. De beantwoording van de VVD-vragen
(2018-20162) vast te stellen.

Omgevingsdomein
4. Attenderen van wegbeheerders op
onderhoudstoestand fietspaden Bakkeveen
- Wijnjewoude (2018-20268)
Tussen Bakkeveen en Wijnjewoude liggen
diverse recreatieve fietspaden. Enkele van
deze paden zijn in beheer en eigendom van
derden (Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer). Door achterstallig
onderhoud is op delen van deze paden de
veiligheid voor gebruikers niet langer
gewaarborgd. Met bijgevoegde brieven worden
partijen aangesproken op hun zorgplicht en
gevraagd maatregelen te nemen.

1.De tekst van de bijgevoegde brieven aan
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vast
te stellen.
2.Afschriften van de brieven toe te zenden
aan Plaatselijk Belang Bakkeveen en
Wijnjewoude.
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Sociaal Domein
5. Actieplan Laaggeletterdheid Opsterland
2018-2020 (2018-17807)
De aanpak van laaggeletterdheid krijgt steeds
meer aandacht. Ook Opsterland heeft daar de
afgelopen jaren al hard aan gewerkt. Het
Actieplan Laaggeletterdheid Opsterland biedt
een overzicht van de concrete aanpak van
laaggeletterdheid voor de periode van 2018 2020. Dit is een uitwerking van de doelen uit
het ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid in
Opsterland 2017 - 2020’.
6. Verklaring deelname Brede Impuls
Combinatiefunctionaris (2018-19242)
Gemeente Opsterland doet sinds 2013 mee
aan de Brede Impuls Combinatieregeling. Vorig
jaar heeft het college besloten, dat de
gemeente haar deelname aan de regeling
voortzet tot 31 december 2021. Jaarlijks dient
deelname aan de regeling, alsmede het
deelnamepercentage herbevestigd te worden.
Hiertoe dient de Verklaring deelname Brede
Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
ondertekend te worden door het college.

1. Het ‘Actieplan Laaggeletterdheid 2018 –
2020’ vast te stellen.
2. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. De intentieverklaring voor deelname aan de
Brede Impuls Combinatieregeling 2019 - 2022
opnieuw vast te stellen voor 140 %.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2018 (week 41).
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