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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 13 maart 2018 (week 11)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 6 maart 2018
(week 10).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vragen raad opslag kernafval (2018-04961)
Door de fractie OpsterLanders zijn vragen
gesteld over de opslag van kernafval in de
bodem. De vragen zijn gesteld nadat in de
Leeuwarder Courant is gepubliceerd over een
rapport dat naar het kabinet is gestuurd. Uit het
rapport bleek dat de bodem onder Terwispel
een geschikte opslaglocatie zou zijn voor
kernafval.
3. Grondprijzenbrief 2018 (2018-04035)
Vaststellen Grondprijzenbrief 2018.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

1. De Grondprijzenbrief 2018 vast te stellen.
2. De tekst van de brief aan de raad vast te
stellen.
3. De tekst van het persbericht vast te stellen.

Sociaal Domein
4. Beantwoording raadsvragen PvdA fractie
(2018-05777)
De raadsfractie van de PvdA heeft volgens
artikel 39 Reglement van Orde vragen aan het
college gesteld over de evaluatie van het
beleidsplan drie decentralisaties.
5. Beëdiging MBO leerplichtambtenaar
(2018-02517)
De Leerplichtwet 1969 verplicht het college om
toe te zien op naleving van de leerplicht (leeftijd
tot 16 jaar) en kwalificatieplicht (leeftijd 16 en
17 jaar). Het college wijst daartoe een of
meerdere ambtenaren aan. Het toezien op
naleving van de leer- en kwalificatieplicht bij
leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs, vindt plaats in regionaal verband
door ambtenaren die in dienst zijn bij de
gemeente Smallingerland, eenheid
Leerlingzaken/RMC De Friese Wouden. Het
college wordt gevraagd om de leerplichtambtenaar die toeziet op naleving van de leeren kwalificatieplicht bij leerlingen van het
middelbaar beroepsonderwijs aan te wijzen.

1. De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
stellen.

1. Mevrouw Karen Veldhuis aan te wijzen als
leerplichtambtenaar MBO, conform artikel 16,
lid 1 van de Leerplichtwet 1969.
2. De bijgevoegde eed door de burgemeester
af te laten nemen.
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6. Regionaal Jaarverslag Leerplicht 2016-2017
en Actieplan 2018 Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) Regio De Friese
Wouden (2018-02573)
Na afloop van ieder schooljaar wordt in regio
De Friese Wouden een regionaal jaarverslag
opgemaakt. In het Regionaal Jaarverslag 20162017 wordt verantwoording afgelegd over het
beleid en het resultaat dat leerplichtambtenaren
en RMC trajectbegeleiders hebben bereikt op
het gebied van verzuim en voortijdig
schoolverlaten. Daarnaast is het Actieplan 2018
opgesteld. Middels bijgevoegde brief worden
het jaarverslag en actieplan ter kennisgeving
aangeboden aan de gemeenteraad.
7. Beleidsregels Jeugdhulp 2018 (2018-04398)
In december 2017 heeft de gemeenteraad de
Verordening Hart voor de Jeugd Opsterland
2018 vastgelegd. De beleidsregels geven
nadere invulling aan de Verordening.
8. Verordening gemeentetoeslag peuteropvang
en VVE Opsterland 2018 (2018-05286)
In december 2014 heeft de gemeenteraad de
verordening gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Opsterland 2015 herziene
versie vastgesteld. Deze verordening is nu
opnieuw geactualiseerd en op een aantal
punten verder verduidelijkt. Voorgesteld wordt
de geactualiseerde en verduidelijkte
verordening ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.
9. Brieven Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (2018-04915)
Op 17 november 2017 heeft de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers een brief gericht aan de
Veiligheidsregio Fryslân over het dekkingsplan
2.0 'Samen Paraat’. Op 4 december 2017 is
aan de gemeenteraad toegezegd hen te
informeren over het vervolgproces in deze.

1. Het deel van het Regionaal Jaarverslag
2016-2017 van regio De Friese Wouden dat
betrekking heeft op Opsterland vast te stellen.
2. Het Actieplan 2018 vast te stellen.
3. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. De Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente
Opsterland 2018 vast te stellen.

1. De raad voor te stellen de ‘Verordening
gemeentetoeslag peuteropvang en VVE
Opsterland 2018 vast te stellen’.

1. De raad te informeren over de
berichtgeving tussen de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers en de Veiligheidsregio
Fryslân.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2018 (week 12).
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de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

