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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 16 april 2019 (week 16)
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 9 april 2019
(week 15).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Collegeverklaring ENSIA (2019-04082)
Collegeverklaring ENSIA DigiD en Suwinet
2018.

1. De collegeverklaring DigiD en Suwinet
2018 vast te stellen (2019-04069).
2. De bestuurlijke rapportages BAG en BGT
vast te stellen (2019-04078 en 2018-04076).

Omgevingsdomein
3. Verder proces project MFA Gorredijk
(2019-04221)
Op 11 maart 2019 is het project MFA Gorredijk
behandeld in de raad. Nadien is verder gewerkt
aan het integrale ontwerp. Daarnaast zijn er
diverse andere relevante ontwikkelingen in het
project. Gevraagd wordt om de raad over het
integraal uit te werken ontwerp en over de
voortgang van het project te informeren.
Daarnaast wordt gevraagd de raad uit te
nodigen voor een informatieve bijeenkomst
over het financiële perspectief.
4. Ondernemersfonds Gorredijk 2.0
(2019-03554)
Op voorstel van de ondernemersverenigingen
in Gorredijk, komt er een splitsing voor het
Ondernemersfonds in Gorredijk. Voor het
bedrijventerrein Overtoom vervalt het; in de rest
van Gorredijk blijft het bestaan omdat daar wel
voldoende draagvlak is. Dit houdt in dat er een
nieuwe verordening dient te worden voorgelegd
aan de gemeenteraad.
5. Informeren raad over fairtrade status en
Global Goals (2019-03052)
Opsterland mag de komende 2 jaren de
fairtrade status blijven voeren. Daarnaast is
begin vorig jaar middels een brief van de
natuurvereniging geaflecht en de werkgroep
fairtrade Opsterland, ondertekend door een
aantal ondernemers en organisaties, aan de
raad gevraagd om zich te committeren aan de
Global Goals. De raad heeft deze brief in
handen van het college gegeven om hier op te
reageren. Middels bijgevoegde brief informeren
we de raad over de fairtrade status en hoe we
deze brief hebben afgehandeld.

1. De theaterzaal in het voorlopig ontwerp
verder uit te werken als ruimte zonder functie
voor sport en bewegen.
2. De raad te informeren over de integrale
uitwerking van het ontwerp en de verdere
procesgang van project MFA.
3. De raad uit te nodigen voor een
informatieve bijeenkomst op 7 mei 2019.
4. Hiervoor bijgevoegde brief aan de raad
(2019-04408) vast te stellen.

1. Het raadsvoorstel Ondernemersfonds
Gorredijk 2.0 (2019-03598) vast te stellen.

1. Bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.
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Sociaal Domein
6. Begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste
begrotingswijziging 2019 van de
Veiligheidsregio Fryslân (2019-04033)
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting
2020, de eerste begrotingswijziging 2019 en de
jaarstukken 2018 aangeboden aan de
gemeenten. Conform de artikelen 29 en 31 van
de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân legt de Veiligheidsregio
de stukken voor aan het college en de raad,
zodat beiden in de gelegenheid worden gesteld
hun zienswijze kenbaar te maken.
7. Regionaal Jaarverslag 2017-2018 Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) regio De
Friese Wouden en Actieplan 2019
(2019-04159)
Na afloop van ieder schooljaar wordt in RMC
regio De Friese Wouden een regionaal
jaarverslag opgemaakt. In het Regionaal
Jaarverslag 2017-2018 wordt verantwoording
afgelegd over het beleid dat gevoerd werd in
deze periode. Daarnaast worden de resultaten
die hiermee bereikt zijn op het gebied van het
voorkomen van verzuim en voortijdig
schoolverlaten gepresenteerd. Verder is het
Actieplan leerplicht en RMC 2019 opgesteld.
Met de bijgevoegde brief worden beide
documenten ter kennisgeving aangeboden aan
de gemeenteraad.
8. Beleidsregels blijvers- en verzilverlening
(2019-04528)
De verordening 'consumptieve blijverslening
gemeente Opsterland 2019' en de verordening
'Verzilverlening gemeente Opsterland 2019'
hebben verdere invulling nodig. Hiervoor
moeten beleidsregels worden vastgesteld die
onder andere de maximale hoogte van de
leningen en de aanvraagprocedure vaststellen.

1. In te stemmen met de begroting 2020.
2. In te stemmen met de eerste
begrotingswijzing 2019.
3. In te stemmen met de jaarstukken 2018.
4. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
5. De brief aan de raad vast te stellen.
6. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.

1. Het deel van het Regionaal Jaarverslag
2017-2018 dat betrekking heeft op de
gemeente Opsterland vast te stellen.
2. Het Actieplan 2019 vast te stellen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De beleidsregels Verzilverlening vast te
stellen.
2. De beleidsregels Blijverslening vast te
stellen.

OWO-VTH
9. Afwijken welstandsadvies (2019-04504)
Afwijken van het welstandsadvies van Hûs en
Hiem om zo mee te kunnen werken aan de
verlening van een vergunning voor het bouwen
van een carport met zonnepanelen.

1. Af te wijken van het welstandsadvies van
Hûs en Hiem voor het bouwen van een
carport met zonnepanelen, op de locatie De
Mersken 5 in Siegerswoude.
2. De welstandscommissie Hûs en Hiem van
dit besluit op de hoogte te brengen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 april 2019 (week 17).
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