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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 17 januari 2017 (week 3)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; 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 10 januari 2017
(week 2).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Beslissing op beroep tegen afwijzen
kwijtschelding (2016-43057)
Er is door een inwoner van Gorredijk beroep
ingesteld tegen onze beslissing haar geen
kwijtschelding te verlenen van de gemeentelijke
belasting. Omdat de berekeningen door het
Hefpunt correct zijn uitgevoerd wordt
geadviseerd het beroep af te wijzen.

1. Het beroep af te wijzen en het bestreden
besluit in stand te laten.
2. De brief met kenmerk 2016-42945 vast te
stellen.

Gemeentebedrijf
3. Beantwoording vragen van dhr. Sieswerda
1. De brief aan de raad vast te stellen.
over het Afvalfonds en het beleid (preventie)
zwerfafval (2017-00635)
Beantwoording vragen dhr. Sieswerda over het
Afvalfonds en het beleid (preventie) zwerfafval.

Ontwikkeling
4. Forfaitaire loonkostensubsidie en flexibele
termijnen (2016-43614)
Door een wijziging in de Participatiewet is het
mogelijk om forfaitaire loonkostensubsidies
(zonder loonwaardebepaling) in te zetten, die
het gemakkelijk moet maken om mensen naar
werk toe te begeleiden. Daarnaast is er nu de
mogelijkheid om flexibeler om te gaan met de
termijnen van herbepalingen van loonwaarde,
afgestemd op de individuele behoefte.

5. Subsidie 2017 Stichting Bibliotheken
Zuidoost Fryslân (2016-43966)
De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
(BZOF) heeft voor 2017 de gebruikelijke
subsidieaanvraag gedaan. Voorgesteld wordt
de subsidie te verlenen en het bijbehorende
prestatiecontract voor 2017 vast te stellen.

1. Forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk te
maken in combinatie met de reguliere
werkwijze loonkostensubsidie, en forfaitaire
loonkostensubsidie altijd als secundaire optie
aan te bieden als de reguliere werkwijze naar
verwachting onsuccesvol blijkt.
2. Een flexibele termijn te hanteren voor de
frequentie van loonwaardebepalingen van
maximaal eens per 6 maanden en minimaal
eens per vijf jaar, afgestemd op de individuele
omstandigheden van de werknemer en het
perspectief op eventuele ontwikkelmogelijkheden.
1. De stichting BZOF voor 2017 een subsidie
van € 532.297,64 te verlenen.
2. Het prestatiecontract 2017 met de stichting
BZOF vast te stellen.
3. De beschikkingsbrief aan de stichting
BZOF vast te stellen.
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6. Inschakelen adviseur inzake planschadeverzoek Planschade Consultants BV
namens de eigenaren perceel Riperwei 38 te
Tijnje (2016-44943)
Op 7 december jongstleden is een verzoek om
planschadevergoeding ontvangen van
Planschade Consultants B.V. te Arnhem
namens de eigenaren van het perceel
Riperwei 38 te Tijnje. Dit naar aanleiding van de
vaststelling van het bestemmingsplan
Buitengebied waarin het perceel Riperwei 40 te
Tijnje is voorzien van de bestemming
"Recreatie - Kampeerterrein". Het verzoek dient
nu om advies te worden voorgelegd aan een
onafhankelijk adviseur. Wij adviseren u hiervoor
de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
(SAOZ) te Rotterdam in te schakelen.
7. Subsidie maatschappelijke begeleiding
nieuwkomers (2017-00443)
Timpaan Welzijn ontvangt sinds 2014 jaarlijks
een gemeentelijke subsidie voor de
maatschappelijke begeleiding van de
nieuwkomers. Op 30 december 2016 heeft
Timpaan Welzijn een verzoek ingediend om in
2017 wederom aan hen subsidie te verlenen
voor de maatschappelijke begeleiding van de
nieuwkomers.
8. Rapport RIVM over gezondheidsrisico's
kunstgrasvelden met rubbergranulaat
(2017-00867)
Op 20 december 2016 heeft het RIVM zijn
rapport 'beoordeling gezondheidsrisico's door
sporten op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat" gepubliceerd. Naar aanleiding
van het rapport zijn de sportverenigingen in
gemeente Opsterland per mail geïnformeerd
over de inhoud van het rapport. De sportverenigingen die beschikken over een
kunstgrasveld met rubbergranulaat worden nu
per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een
toelichtend gesprek. Tevens wordt de raad,
zoals afgesproken in de raadsvergadering van
21 november 2016, geïnformeerd over het
rapport.

1. De Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken (SAOZ) te Rotterdam te verzoeken een
advies uit te brengen inzake het verzoek om
planschadevergoeding.
2. De brief aan Planschade Consultants B.V.
vast te stellen.

1. Aan Timpaan Welzijn in 2017 een subsidie
te verlenen ten behoeve van de
maatschappelijke begeleiding van
nieuwkomers en deze vast te stellen op
€ 105.000,-.
2. Voor de werkzaamheden ten behoeve van
de participatieverklaring een subsidie te
verlenen van € 5.000,-.
3. Bijgaande beschikking vast te stellen.
1. De brief aan de sportverenigingen d.d. 17
januari 2017 vast te stellen.
2. De brief aan de raad over het rapport en de
vervolgacties d.d. 17 januari 2017 vast te
stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 januari 2017 (week 4).
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