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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 12 maart 2019 (week 11)
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 5 maart 2019
(week 10).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Bestuurlijke reactie rkc-onderzoek subsidies 1. De bestuurlijke reactie op het onderzoek
cultuurpromotie (2019-02772)
van de rekenkamercommissie naar de
De rekenkamercommissie heeft onderzoek
subsidies voor cultuurpromotie vast te stellen.
gedaan naar de subsidies voor cultuurpromotie
van Opsterland. Voor de rekenkamercommissie
het onderzoek naar de gemeenteraad stuurt,
wordt het college van B&W in de gelegenheid
gesteld een reactie te geven op de conclusies
en aanbevelingen. Deze reactie wordt
opgenomen in het eindrapport van het
rekenkameronderzoek.

Omgevingsdomein
3. Aangaan herbevestiging intentieovereenkomst MFA Gorredijk - reacties
voorlopig ontwerp (2019-03002)
In de raadsvergadering van 25 februari jl. is
toegezegd om in gesprek te gaan met de
partners om tot een herbevestiging van de
eerder aangegane intentieovereenkomst te
komen. Daarnaast is er een uitwerking gemaakt
van de opgehaalde reacties uit het dorp t.a.v.
het voorlopig ontwerp.
4. Onderzoek kleine windturbines, Potentiële
kansen en opbrengsten Zuidoost Fryslân
(2019-02844)
Als project uit de samenwerking in de
streekagenda is onderzoek uitgevoerd naar de
potentiële kansen en opbrengsten van
windenergie in Zuidoost Fryslân. De resultaten
van het onderzoek zijn gerapporteerd. Het blijkt
dat windenergie een bijdrage kan leveren aan
de opgave voor de energietransitie.
5. Beantwoording vragen raad over afronding
project Snippergroen (2019-02432)
Door de heer Sieswerda, raadslid GroenLinksOpsterLanders, zijn op 21 februari 2019
schriftelijke vragen gesteld over de afronding
van het project Snippergroen.

1. De herbevestiging intentieovereenkomst
aan te gaan.
2. Het overzicht reacties voorlopig ontwerp
uiterlijk 8 maart te sturen naar de raad.
BESLUIT GENOMEN OP 8 MAART 2019.

1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport.
2. Samen met de gemeenten uit de
streekagenda een brief te versturen aan de
provincie.
3. De bijgevoegde conceptbrief (2019-02142)
aan de provincie vast te stellen.
4. De bijgevoegde brief (2019-02858) aan de
raad vast te stellen.
1. De bijgevoegde brief (2019-02422) aan de
raad vast te stellen.
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Sociaal Domein
6. Algemene voorziening voor dagbesteding
(2019-02535)
Samen met zorgaanbieder ZuidOostZorg zijn
we per 1 oktober 2017 gestart met een
algemene (vrij toegankelijke) voorziening voor
dagbesteding. Dit in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het
ging in eerste instantie om een pilot van een
jaar, waarvan de resultaten onlangs zijn
geëvalueerd.
7. Raadsbrief over jeugdbescherming
(2019-02442)
In de raadsbrief wordt naar aanleiding van
recente publicaties in de Leeuwarder Courant
over jeugdbescherming, ingegaan op de
totstandkoming van afspraken voor een
optimaal functionerende jeugdbescherming met
de gecertificeerde instellingen. Hiermee willen
we de raad actief informeren.
8. Regionale samenwerking RMC regio De
Friese Wouden (2019-02851)
De gemeenten in de regio De Friese Wouden
(Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel,
Smallingerland, Ooststellingwerf, Opsterland,
Weststellingwerf en Heerenveen) werken al
jaren samen op het gebied van leerplicht en
voortijdig schoolverlaten. De samenwerking
moet nog formeel worden vastgelegd.

1. De evaluatie “pilot algemene voorziening
dagopvang Opsterland” vast te stellen.
2. De pilot te continueren tot 1 januari 2020.
3. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. De brief aan de raad (2019-02457) vast te
stellen.

1. In te stemmen met:
- de Samenwerkingsovereenkomst leerplicht
en RMC regio De Friese Wouden startWijzer;
- de Regionale instructie voor medewerkers
leerplicht en RMC regio De Friese Wouden
startWijzer;
- de Regionale organisatie startWijzer De
Friese Wouden;
- het privacyreglement startWijzer leerplicht en
RMC regio De Friese Wouden;
- brief aan contactgemeente en
regiogemeenten vast te stellen.
De burgemeester besluit om:
1. De wethouder onderwijs te mandateren
voor het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst leerplicht en
RMC regio De Friese Wouden startWijzer.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019 (week 12).
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