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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 6 november 2018 (week 45)
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 30 oktober 2018
(week 44).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Verordeningen belastingen en heffingen
2019 (2018-21150)
De verordeningen voor belastingen en
heffingen zijn, indien noodzakelijk,
geactualiseerd en de tarieven zijn aangepast.

1. De tekst van de raadsvoorstellen
(documentnummers 2018-19851;
2018-19858; 2018-20407; 2018-21140;
2018-21146) vast te stellen.
2. De bijlage "Voorgestelde wijzigingen
verordeningen 2019" (documentnummer
2018-19844) vast te stellen.

Sociaal Domein
3. Beantwoording raadsvragen m.b.t. project
MFA-Trimbeets-BHS (2018-22058)
Op 27 september 2018 ontvingen wij
schriftelijke vragen van dhr. De Vries van de
fractie van de VVD. De termijn voor de
beantwoording is 30 dagen.
4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen
over vrijstelling van de leerplicht
(2018-21119)
Beantwoording schriftelijke vragen van dhr.
Roos namens de PvdA fractie over vrijstelling
van de leerplicht.
5. Informeren raad dorpshuizenbeleid
(2018-22065)
Het college heeft de gemeenteraad toegezegd
om in gesprek te gaan met alle
dorpshuisbesturen en om de opgehaalde
informatie te verwerken in een nieuwe
dorpshuizennotitie.
6. Subsidie dorpshuis de Swingel (2018-05192)
Onlangs heeft het stichtingsbestuur van De
Swingel te Wijnjewoude een brief aan het
college gestuurd waarin zij subsidie vraagt voor
de verbouw en het verduurzamen van het
dorpshuis.

1. De schriftelijke vragen van dhr. De Vries
namens de fractie van de VVD door middel
van bijgevoegde brief te beantwoorden.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De raad te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot het dorpshuizenbeleid door middel van bijgevoegde brief.

1. In het bijgevoegde raadsvoorstel
(2018-05166) te verzoeken om € 65.000,- te
onttrekken aan de reserve verbouw
dorpshuizen voor de verbouw en het
verduurzamen van ‘De Swingel’.
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7. Kosten uitvaart (2018-20657)
Beantwoording van de brief van de
burgemeester van Smallingerland omtrent de
kosten rondom uitvaarten waarvoor de
burgemeester verantwoordelijk is.

1. De brief aan de burgemeester van
Smallingerland vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 (week
46).
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