Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

13-04-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 6 april vast te stellen.
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Collegeverklaring ENSIA 2020
Collegeverklaring ENSIA DigiD en Suwinet 2020.

Besluit
1. De collegeverklaring DigiD en Suwinet vast te stellen.
2. De organisatie de opdracht te geven de aanbevelingen uit de
rapportages te inventariseren en hier op een later moment inhoudelijk
op terug te komen.
3

Privacyreglement Sociaal Domein
Door aanpassingen in wet- en regelgeving is het noodzakelijk om het
bestaande privacyreglement sociaal domein 2017 te herzien en aan te passen.

Besluit
1. Het privacyreglement sociaal domein 2021 vast te stellen.
2. De brief aan de adviesraad sociaal domein vast te stellen.
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Visitatierapport financiële beheersbaarheid sociaal domein
De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële
beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze
opgave. Opsterland is geselecteerd voor een visitatietraject vanwege de
urgentie van de lokale opgave. De visitatie is voornamelijk gericht op het
versterken van de positie van de gemeente in het sociaal domein en secundair
op het terugdringen van tekorten. De rapportage die voor ligt, is gebaseerd op
schriftelijke, cijfermatige- en beleidsinformatie en op gesprekken met ons
college en betrokken ambtenaren. De bestuurlijke reactie hiervoor is reeds
door het college vastgesteld en onderdeel van het rapport. De aanbevelingen
uit dit rapport zijn verwerkt in het Koersdocument Sociaal Domein.

Besluit
1. Kennis te nemen van het Visitatierapport financiële beheersbaarheid
sociaal domein.
2. De raad middels bijgaand raadsbrief hierover te informeren.
3. Instemmen met het Koersdocument Sociaal Domein en dit ter
kennisname aan te bieden aan de raad.
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Overeenkomsten inkoop re-integratiedienstverlening
Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor inwoners die
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk en/of activering. Naast
onze eigen dienstverlening, maken wij ook gebruik van externe partners.
Gezien de opdrachtwaarde zijn wij verplicht deze externe dienstverlening in te
kopen via een inkoopproces. Eind september 2020 heeft het college akkoord
gegeven voor het inkoopproces. Om het inkoopproces af te ronden worden
twee inkoopovereenkomsten ter besluitvorming aangeboden.

Besluit
1. In te stemmen met de inkoopovereenkomsten re-integratietrajecten
2021 - 2023 (bijlagen 2 en 4).
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD Opsterland/ H. de Vries betreft
houtgestookte biomassacentrales in Opsterland.
Schriftelijke vragen van VVD Opsterland/H. de Vries betreft houtgestookte
biomassacentrales in Opsterland.

Besluit
1. De beantwoording van de vragen van de VVD Opsterland/H. de Vries
over houtgestookte biomassacentrales in Opsterland vast te stellen.
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Rapportage woonvisie 2017-2021
In april 2017 heeft de gemeenteraad de woonvisie 2017-2021 vastgesteld. Met
de raad is afgesproken dat de woonvisie in 2021 geëvalueerd en geactualiseerd
zal worden. Voor de evaluatie van de woonvisie 2017-2021 is een rapportage
opgesteld. De rapportage kan gezien worden als een terugblik op het wonen in
Opsterland in de periode 2016/2017 tot 2021.

Besluit op 6 april 2021
1. De rapportage van de woonvisie 2017-2021 vast te stellen.
2. De rapportage van de woonvisie 2017-2021 met een begeleidende
brief toe te sturen aan de gemeenteraad.
3. De begeleidende brief aan de raad vast te stellen.
4. Het persbericht rapportage woonvisie 2017-2021 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 april 2021 (week
16).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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