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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 20 maart 2018 (week 12)
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 maart 2018
(week 11).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Benoeming stembureauleden (2018-06438)
Vanwege de gemeenteraadsverkiezing en het
raadgevend referendum op 21 maart 2018
moeten er stembureauleden worden benoemd.
Per stembureau worden er een voorzitter, een
plaatsvervangende voorzitter, vier leden en
twee plaatsvervangende leden (tellers)
benoemd.

1. De stembureauleden conform de
bijgevoegde lijst te benoemen.

Omgevingsdomein
3. Beantwoording raadsvragen onderhoud
1. De brief aan de gemeenteraad vast te
fietspad (2018-04616)
stellen.
Op 17 februari 2018 zijn er raadsvragen
ontvangen van de BAS-fractie over het
onderhoud aan het fietspad Gorredijk Lippenhuizen. Met bijgevoegde brief worden
deze raadsvragen beantwoord.
4. Beantwoording raadsvragen over
1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
schadegevolgen gas- en waterwinning
(2018-06074)
Door de VVD-fractie zijn vragen gesteld over de
schadegevolgen van de gas- en waterwinning.
Voor het beantwoorden van de vragen is een
brief opgesteld.

Sociaal Domein
5. Beantwoording vragen OpsterLanders
bijstandsuitkeringen en termijnen
(2018-05643)
Op 27 februari 2018 heeft de fractie van
OpsterLanders een aantal vragen gesteld over
bijstandsuitkeringen en termijnen. In de
bijgevoegde brief is de beantwoording van de
vragen terug te vinden.
6. Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs
2018 - 2021 (2018-06025)
De stuurgroep Platform de Nuchtere Fries
(projectgroep GGD Fryslân) heeft het Friese
programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2018 2021 vastgesteld. Dit programma dient
eveneens vastgesteld te worden door de
colleges van de deelnemende gemeenten.

1. De bijgaande brief vast te stellen.

1. Het Fries programma Jeugd, Alcohol en
Drugs voor de periode 2018 - 2021 vast te
stellen.
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7. Machtiging Gesloten Jeugdhulp 2018
1. De machtiging Gesloten Jeugdhulp 2018
(2018-06511)
vast te stellen.
In 2017 zijn diverse medewerkers van
Gecertificeerde Instellingen gemachtigd om
namens het college beslissingen te nemen voor
gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader. Vanwege
personele wisselingen moet de lijst
geactualiseerd worden.

OWO-VTH
8. Vaststellen van het huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement voor het
van het bestuurlijk VTH-overleg Fryslân
bestuurlijk VTH-overleg Fryslân vast te
(2018-07162)
stellen.
Vaststellen van het huishoudelijk reglement van
het bestuurlijk VTH-overleg Fryslân.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018 (week 13).
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