Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

11-02-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman, Marjan van der
Weij en Piet Brouwer

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 4 februari 2020 vast te stellen.

2

Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie 2020
De rekenkamercommissie heeft haar onderzoeksprogramma voor 2020 aan de
gemeenteraad gestuurd. Het college van B&W wordt gevraagd kennis te nemen
van dit programma.

Besluit
1. Kennis te nemen van het onderzoeksprogramma 2020 van de
rekenkamercommissie.

3

Overzicht subsidies in mandaat 2019
Op grond van de Mandaatregeling Opsterland 2018 wordt jaarlijks een
overzicht verstrekt van de verleende subsidies in mandaat.

Besluit
1. Het overzicht subsidies in mandaat 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4

Wmo hulpmiddelen
De slechte prestaties van hulpmiddelenleverancier Schreuder (HMC) is
aanleiding om het contract met dit bedrijf te beëindigen. In afwachting van de
selectie van een nieuwe partij kan leverancier Welzorg garanderen dat
hulpmiddelen geleverd worden , waardoor de gemeente aan de Wmo zorgplicht
kan voldoen.

Besluit
1. De overeenkomst voor het leveren van Wmo hulpmiddelen met Schreuder
b.v. /HMC te beëindigen met ingang van 1 oktober 2020.
2. Tot 1 oktober 2020 Welzorg b.v. te contracteren om naast Schreuder
hulpmiddelen te leveren.
3. De aanbestedingsprocedure voor de Wmo-hulpmiddelen te starten waarbij
een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten per 1 oktober 2020.
4. De brief aan de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein vast te
stellen.
5. De brief aan HMC vast te stellen.

5

Schriftelijke vragen GroenLinks- Opsterlanders - kwijtschelding schulden
Op 16 december 2019 heeft de heer Sieswerda van de fractie van GroenLinksOpsterlanders een aantal vragen gesteld over de kwijtschelding van schulden.
In de bijgevoegde brief wordt een antwoord gegeven op de vragen.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinksOpsterlanders over kwijtschelding van schulden vast te stellen.
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6

Beslissing op bezwaar inzake de geweigerde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een antennemast Fazant 7 Ureterp
Beslissing op bezwaar inzake de geweigerde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een antennemast op de locatie Fazant 7 te Ureterp.

Besluit
1. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie het bestreden
besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering.
2. Geen vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te kennen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 februari 2020
(week 9).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm

Pagina 3

