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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 28 februari 2017 (week 9)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; 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 14 februari 2017
(week 7).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Ontwikkeling
2. Toestemming gebruik obs De Jasker, Nij
Beets (2017-04392)
Comprix vraagt toestemming voor het verhuren
van een deel van obs De Jasker voor
buitenschoolse opvang.
3. Verhuur noodlokaal t.b.v. peuteropvang
(2017-04253)
Comprix vraagt toestemming voor het verhuren
van een noodlokaal op het plein van het
gebouw obs De Tsjerne te Gorredijk. Dit
noodlokaal is nodig om er de peuteropvang in
te huisvesten. Deze aanvraag staat los van de
procedure voor een omgevingsvergunning.
4. Prijsindex onderwijshuisvesting
(2017-03346)
Jaarlijks stelt het college de prijsindex voor de
normvergoedingen onderwijshuisvesting vast.
De prijsindex zou op basis van de modelverordening moeten worden verlaagd met
3,56 %. Daardoor wordt het gat tussen
normvergoedingen en realiteit alleen maar
groter. Het is beter dit jaar een pas op de plaats
te maken.
5. Ontslag en (her-)benoeming leden
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
(2017-04399)
Bij brief van 6 december 2016 verzoekt het
algemeen bestuur van Hûs en Hiem het college
en de gemeenteraad om akkoord te gaan met
het ontslag respectievelijk de (her-)benoeming
van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit.

1. Comprix toestemming te verlenen voor het
in gebruik geven van ruimten van obs De
Jasker te Nij Beets aan kinderopvang
Tantejansz.
1. Comprix binnen de werking van artikel 108
wpo, toestemming te verlenen voor het
verhuren van een noodlokaal op het plein van
de vml. obs De Tsjerne te Gorredijk.

1. De normbedragen onderwijshuisvesting
2017 vast te stellen conform de bedragen van
2016.
2. De raad schriftelijk te informeren via
bijgevoegde brief en deze vast te stellen.

1. De in de brief van 6 december 2016 door
het algemeen bestuur van Hûs en Hiem
genoemde leden voor de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan
respectievelijk te (her-)benoemen.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen.
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Publiekszaken
6. Benoeming stembureauleden en tellers
(2017-04280)
Voor de komende verkiezingen van de leden
van de Tweede Kamer moeten de
stembureauleden en tellers worden benoemd.
De tellers zijn geworven via diverse
Opsterlandse verenigingen. De stembureauleden en tellers worden via de website van het
ministerie van BZK voorzien van de benodigde
kennis.

1. De in de bijgevoegde lijst genoemde
personen te benoemen als stembureaulid
voor de verkiezingen van de leden van de
Tweede Kamer op woensdag 15 maart 2017.
2. De in de bijgevoegde lijst genoemde
personen te benoemen als plaatsvervangend
stembureaulid (stemmenteller) voor deze
verkiezingen.

VTH
7. Stand van zaken FUMO 2.0 (2017-05649)
Informeren van de gemeenteraad over
bestuursconferentie FUMO 2.0.

1.De gemeenteraad middels bijgesloten
conceptbrief informeren over de stand van
zaken van FUMO 2.0.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 (week 10).
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