Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

03-03-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman, Marjan van der
Weij en Piet Brouwer
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De Openbare Besluitenlijst B&W van 25 februari 2020 vast te stellen.

2

Beantwoording raadsvragen over standplaatsen
Op 18 februari 2020 heeft de fractie van de BAS vragen gesteld over het
standplaatsenbeleid. Voorgesteld wordt deze te beantwoorden door bijgaande
brief.

Besluit
1. De beantwoording van de raadsvragen van 18 februari 2020 van de fractie
BAS over het standplaatsenbeleid vast te stellen.
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Beantwoording vragen Oriënterende raad VVGB Drijvend zonnepark Nij Beets
In de oriënterende raad van 24 februari jongstleden is het afgeven van een
VVGB voor de aanleg van een drijvend zonnepark op de zandwinplas bij Nij
Beets behandeld. Toegezegd is om een aantal vragen, van de partijen D66 en
de VVD, schriftelijk te beantwoorden. De vragen en antwoorden zijn in de
bijgaande brief aan de raad opgenomen.

Besluit
1. De brief aan de raad met de beantwoording van de vragen van D66 en de
VVD vast te stellen.
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Motie Leechfleanen Tsjingean
In de Raadsvergadering van 10 februari is met algemene stemmen de motie
“Leechfleanen Tsjingean” aangenomen. In de motie wordt het college verzocht
bij de regering aan te dringen op het geheel van tafel halen van de
Laagvliegroute 10a (LR10a). Het college wordt gevraagd dit gezamenlijk te
doen met gemeenten die op de gewraakte route liggen.
In de motie wordt het college opgedragen de motie (ook in het Nederlands) te
zenden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de regering.

Besluit
1. Samen te blijven optrekken met gemeenten die ook op de laagvliegroute 10a
(LR 10a) liggen en samen met hen aan te dringen bij de Regering op het geheel
van tafel halen van de laagvliegroute 10a.
2. Met een begeleidend schrijven de motie "Leechfleanen Tsjingean" - voorzien
van een vertaling in het Nederlands - toe te sturen aan zowel de Tweede
Kamer der Staten Generaal als de regering.
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Aanbestedingsprocedure Groot Onderhoud Asfalt 2020
Voor de instandhouding van het gemeentelijk wegennet en (indien
noodzakelijk) het in overeenstemming brengen met zijn functie, wordt elk jaar
wegenonderhoud uitgevoerd. Voor het onderhoud aan de asfaltwegen in 2020
is momenteel het bestek Groot Onderhoud Asfalt 2020 in voorbereiding. Het
werk kan na gereedkomen van het bestek op verschillende manieren op de
markt worden gebracht. Voorgesteld wordt om een meervoudig onderhandse
procedure te volgen.

Besluit
1. Groot Onderhoud Asfalt 2020 in afwijking van de Gids Proportionaliteit via
een meervoudig onderhandse procedure aan te besteden.
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Berichtgeving OR Caparis NV
Informerende brief aan de raad inzake berichtgeving met betrekking tot de OR
Caparis NV.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake berichtgeving OR Caparis NV vast te stellen.
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Brief aan de raad jaaroverzicht Sûn Opsterlân
Gemeente Opsterland is sinds juni 2018 JOGG gemeente, onder de naam van
Sûn Opsterlân. Door middel van een brief aan de raad bijbehorende infographic
informeren we de raad over de resultaten van het afgelopen jaar, daarnaast
blikken we vooruit op 2020.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake het jaaroverzicht Sûn Opsterlân 2020 vast te
stellen.

8

Informatieve brief gemeenteraad over re-integratiedienstverlening aan mensen
met een functiebeperking
Informatieve brief aan de gemeenteraad over re-integratiedienstverlening aan
mensen met een functiebeperking.

Besluit
1. De informatieve brief aan de gemeenteraad over dienstverlening aan mensen
met een functiebeperking vast te stellen.
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Motie SDF
Op 30 september 2019 heeft de raad een motie aangenomen over de
samenwerking centrumregeling SDF 2018. Zij uitten hierin hun zorgen over de
stijgende kosten van de jeugdzorg, het inkoopmodel dat binnen SDF wordt
gehanteerd en de beperkte grip die zij hierop ervaren. Zij vragen te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uit de centrumregeling te treden,
voor welke onderdelen en binnen welke kaders. Met deze brief reageren wij
inhoudelijk op deze zorgen en vragen. De inhoud is op hoofdlijnen ook met de
raad gedeeld in de klankbordgroep van 20 januari 2020. Op basis van uw
reactie, zijn er in deze brief een paar aanvullingen gedaan.
Samengevat is dit de reactie:
Wij delen uw zorgen. Wij zetten dan ook in op het vergroten van onze grip en
invloed in SDF verband. Uittreden blijkt op dit moment niet mogelijk en niet
wenselijk. Dit kost in allerlei opzichten meer dan het oplevert. Samenwerking
loont. We hebben verschillende maatregelen genomen in eigen huis, in
(H)OWO(S) verband en binnen SDF. Eén en ander sluit aan op de koers die de
rijksoverheid lijkt te willen varen: het nog meer verplichten van regionale
samenwerking op het gebied van jeugdzorg.

Besluit
1. Brief over de motie SDF aan de raad vast te stellen.
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Beantwoording raadsvragen over overzicht subsidieontvangers
De fractie van Opsterlands Belang heeft in de oriënterende raadsbijeenkomst
op 24 februari 2020 enkele vragen gesteld over het Overzicht vaste
subsidieontvangers 2020. Deze worden met een brief beantwoord. In de brief
staan ook de antwoorden op eerder gestelde technische vragen genoemd.

Besluit
1. De beantwoording van de vragen van Opsterlands belang over het Overzicht
vaste subsidieontvangers 2020 vast te stellen.
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Coronavirus
Het Coronavirus heeft Europa bereikt. Door middel van bijgevoegde brief wordt
de raad geïnformeerd over de voorbereidende werkzaamheden die de
gemeente en de Veiligheidsregio Fryslân hierin treft.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake het Coronavirus vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020
(week 11).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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