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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 3 juli 2018 (week 27)
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 juni 2018
(week 26).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Raadsvoorstel Perspectiefbrief 2018
(2018-15338)
Bij de Perspectiefbrief is een raadsvoorstel
nodig om de voorgestelde begrotingsmutaties
rechtmatig te kunnen doorvoeren. Door het
raadsvoorstel vast te stellen kan deze nog voor
de behandeling op 9 juli worden toegevoegd
aan de stukken en kan de besluitvorming
conform de geest plaatsvinden en volgens de
letter worden uitgevoerd.
3. Financiële consequenties meicirculaire 2018
gemeentefonds (2018-15177)
De financiële consequenties van de
meicirculaire 2018 van het gemeentefonds zijn
berekend. Met de raad is afgesproken deze
informatie met de raad te delen zodat de raad
gelegenheid heeft deze informatie mee te
wegen bij de behandeling van de
Perspectiefbrief 2018.
4. Beantwoording raadsvragen (2018-14776)
Beantwoording vragen van de heer De Vries
van de VVD-fractie over de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel
Perspectiefbrief 2018 vast te stellen.

1. Bijgaande brief (2018-15182) aan de raad
vast te stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

Omgevingsdomein
5. Subsidie cultuureducatie primair en speciaal
onderwijs (2018-14223)
Het college stelde op 10 april jl. het
Uitvoeringsplan Cultuureducatie Opsterland
2018-2022 vast. Op 14 mei werden de
financiële kaders voor dit uitvoeringsplan
vastgesteld door de raad. Onderdeel van het
Uitvoeringsplan is het uitwerken van een
subsidieregeling voor het primair en speciaal
onderwijs voor de uitvoering van instrumentale
muzikale vorming en culturele vorming onder
schooltijd.
6. Landgoeddag Lycklamahûs
2 september 2018 (2018-14403)
Landgoeddag Lycklamahûs 2018.

1. De subsidieregeling cultuureducatie primair
en speciaal onderwijs Opsterland 2018 vast te
stellen.
2. De brief aan de betrokken onderwijsorganisaties met als onderwerp: "Informatie
betreffende de subsidie cultuureducatie
september t/m december 2018" vast te
stellen.
3. Het bijbehorende aanvraagformulier vast te
stellen.
4. Het bijbehorende verantwoordingsformulier
vast te stellen.
1. Het plan van aanpak Landgoeddag
Lycklamahûs 2018 vast te stellen.

2

Sociaal Domein
7. Uitstel informele bijeenkomst met raad op
3 juli (2018-14982)
Op 3 juli a.s. staat een informele bijeenkomst
met de raad gepland. Het is gewenst om deze
bijeenkomst uit te stellen. De raad moet
geïnformeerd worden over het uitstel en de
reden daarvan.
8. Vervolg communicatie project Kansen voor
Beetsterzwaag (2018-15091)
Op 25 juni heeft u een besluit genomen over
locaties voor een brede school. Bijgaand treft u
stukken om dit besluit te communiceren.

9. Onderhoud sportvelden (2018-12577)
S.V. Wispolia uit Terwispel heeft het voorstel
gedaan om de noodzakelijke renovatie van het
gemeentelijke voetbalveld en hun tennisveld
zelf te verrichten. Wij zien dit als een
aantrekkelijke mogelijkheid. Voor de aanpak
van het tennisveld wordt voorgesteld subsidie
te verstrekken.

1.De brief aan de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 27 JUNI 2018.

1. De tekst van bijgevoegde brief aan
Revalidatie Friesland en de onderwijspartijen
vast te stellen.
2. De tekst van bijgevoegde brief aan de
gemeenteraad vast te stellen.
3. De tekst van bijgevoegd persbericht vast te
stellen.
4. In te stemmen met de organisatie van een
inloopbijeenkomst op 18 juli voor inwoners.
5. De reactienota vast te stellen.
1. Een pilot te starten rondom de
zelfwerkzaamheid van S.V. Wispolia.
2. In het kader van deze pilot aan S.V.
Wispolia te Terwispel de renovatie van het
gemeentelijke voetbalveld aan te besteden
voor een bedrag van € 41.140,--.
3. S.V. Wispolia in het kader van deze pilot te
belonen voor hun zelfwerkzaamheden en
inzet met een bedrag van € 12.000,--.
4. Aan S.V. Wispolia een subsidiebedrag te
verlenen ten behoeve van de realisatie van
een nieuw kunstgrasveld op het sportterrein
S.V. Wispolia en deze vast te stellen op
€ 26.860,--.
5. Bijgaande brief aan S.V. Wispolia 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 juli 2018 (week 28).
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