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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 20 februari 2018 (week 8)
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 13 februari 2018
(week 7).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Beleidsregels belastingen (2018-03420)
De beleidsregels belastingen worden in OWOverband geharmoniseerd.

3. Beantwoording vragen OB over kosten
project Polderhoofdkanaal (2018-03726)
De fractie van OB heeft op 7 februari 2018,
naar aanleiding van een brief van het college
over dit onderwerp, een drietal schriftelijke
vragen gesteld over de kosten van het project
Polderhoofdkanaal die ten laste komen van de
post externe bestuursadvisering.
4. Reactie op ingebrekestelling inwoner Nij
Beets (2018-04000)
Een inwoner van Nij Beets heeft de gemeente
in gebreke gesteld in verband met de voltooiing
van werkzaamheden op haar perceel. Tegen
het afwijzen van deze ingebrekestelling is
bezwaar gemaakt. Omdat het echter geen
besluit is waartegen bezwaar (of ingebrekestelling) openstaat, sturen wij de brief als
handhavingsverzoek door naar de Provincie.
Daarnaast wijzen wij deze inwoner op een
aantal contractuele en wettelijke verplichtingen,
die o.i. voor de inwoner zelf zijn.

1. De Beleidsregels voor het aanwijzen van
een WOZ-belanghebbende in een
keuzesituatie 2018 (2017-30957) vast te
stellen.
2. De Uitvoeringsregels Gemeentelijke
Belastingen 2018 (2017-30959) vast te
stellen.
3. De Beleidsregels voor het aanwijzen van
een belastingplichtige in een keuzesituatie
2018 (2017-30963) vast te stellen.
4. De Beleidsregels inzake ambtshalve
vermindering van gemeentelijke belastingen
2018 (2017-30961) vast te stellen.
1. De brief met de beantwoording van de
vragen (2018-03629) vast te stellen.

1. De reactie op de brief d.d. 30-01-2018 vast
te stellen (2018-03879).
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Omgevingsdomein
5. Beantwoording vragen VVD over het
woningaanbod in Opsterland (2018-03229)
De fractie van de VVD heeft in de
raadsvergadering van 15 januari 2018 bij het
vragenhalfuurtje vragen gesteld over het
woningaanbod in Opsterland. De toezegging is
gedaan dat de vragen schriftelijk zullen worden
beantwoord.
6. Beantwoording vragen VVD fractie
Opsterland inzake gaswinning in Opsterland
en buurgemeenten (2018-03286)
De VVD fractie Opsterland heeft een aantal
vragen aan uw college voorgelegd over de
gaswinning in Opsterland of in haar
buurgemeenten. In de bijgaande brief worden
deze vragen beantwoord.
7. Toestemming bruikleen 'vuistbijl van
Wijnjeterp' (2018-03563)
Museum Opsterlân vraagt toestemming om een
onderdeel van de archeologische collectie, de
vuistbijl van Wijnjeterp, in bruikleen te geven
aan het Drents Museum te Assen.

1. Brief aan de raad (2018-03228) vast te
stellen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.

1. In te stemmen met de bruikleen van de
vuistbijl van Wijnjeterp aan het Drents
Museum, van 7 juli 2018 tot 12 januari 2019.
2. Bijgevoegde brief aan Museum Opsterlân
vast te stellen.

Sociaal Domein
8. Beantwoording vragen CDA en Opsterlands
Belang (2018-03219)
Op 30 januari hebben de fracties van CDA en
Opsterlands Belang schriftelijke vragen gesteld
met betrekking tot het mogelijk verhogen van
de leeftijdsgrens voor pleegzorg naar 21 jaar.
9. Subsidie maatschappelijke begeleiding
nieuwkomers (2018-03077)
Timpaan Welzijn ontvangt sinds 2014 jaarlijks
een gemeentelijke subsidie voor de
maatschappelijke begeleiding van de
nieuwkomers. Op 10 januari 2018 heeft
Timpaan Welzijn een verzoek ingediend om
aan hen in 2018 subsidie te verlenen voor de
maatschappelijke begeleiding van de
nieuwkomers.

1. De vragen van de fracties van CDA en
Opsterlands Belang door middel van
bijgevoegde brief te beantwoorden.

1. Aan Timpaan Welzijn in 2018 een subsidie
te verlenen ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en deze
vast te stellen op € 70.967,-.
2. Bijgaande beschikking vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 maart 2018 (week 10).
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