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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 16 januari 2018 (week 3)
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 9 januari 2018
(week 2).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Bezwaar tegen huisnummerbesluit
(2018-00439)
Er is bezwaar gemaakt tegen het toekennen
van een huisnummer aan een perceel in Nij
Beets. De Bezwarencommissie adviseert het
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat
de bezwaarmaker niet als belanghebbend
beschouwd kan worden.

1. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
2. De beslissing op bezwaar (2018-00428)
vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Beantwoording raadsvragen gladheidbestrijding (2018-00609)
Op 5 december 2017 zijn er raadsvragen
ontvangen van de VVD-fractie over de
gladheidbestrijding. Met bijgevoegde brief
worden deze raadsvragen beantwoord.
4. Reclameborden in de openbare ruimte
(2017-30882)
Het aantal reclameborden in de openbare
ruimte neemt steeds verder toe terwijl het
beleid op dit moment onvoldoende helder is om
op een goede manier te kunnen handhaven.

1. De tekst van de bijgevoegde brief aan de
gemeenteraad vast te stellen.

1. Bijgaande conceptnotitie vrij te geven voor
inspraakreacties door plaatselijke belangen
en ondernemersverenigingen.
2. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.
3. Noodzakelijke handhavingsacties op te
nemen in het activiteitenplan voor 2018 en
2019.
1. Bijgaande conceptbrief aan gemeenteraden
5. Conceptbrief inzake Vogelasiel De
Fûgelhelling (2017-36066)
en colleges van alle Friese en Groningse
De raad heeft in zijn raadsvergadering van
gemeenten, evenals aan beide
provinciebesturen, vast te stellen.
6 november jl. unaniem een amendement
aangenomen, waarin het college wordt verzocht 2. De raad hierover te informeren.
alle gemeenten in Fryslân en Groningen,
3. Een kopie van de brief ter kennisgeving te
evenals de beide Provinciebesturen, op te
sturen aan Stichting De Fûgelhelling.
4. Een persbericht te laten uitgaan.
roepen een structurele financiële bedrage te
leveren aan de Fûgelhelling.

Sociaal Domein
6. Evaluatie IHP (2017-34937)
Het is de bedoeling om medio 2018 het IHP in
de raad te evalueren. Omdat de gemeenteraad
er regelmatig naar vraagt, is het wenselijk de
raad door middel van een brief te informeren.

1. De raad schriftelijk te informeren over de
stand van zaken rond de evaluatie van het
IHP via bijgevoegde brief.

2

7. Aanbieden raadsvoorstel m.b.t. notitie
dorpshuizenbeleid (2017-32527)
Het huidige dorpshuizenbeleid stamt uit 2005.
Sindsdien hebben zich diverse
maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan.
Om in te spelen op deze ontwikkelingen is een
nieuwe notitie dorpshuizenbeleid opgesteld.
8. Beschermd Wonen (Wmo) (2017-33953)
Voor de toekomst van het Beschermd Wonen
hebben alle Friese gemeenten gezamenlijk de
Toekomstvisie Beschermd Wonen en Opvang
voor 2018 en verder opgesteld.
9. Subsidie Timpaan welzijn 2018 (2017-34830)
Vaststelling van de budgetovereenkomst en de
subsidiebeschikking voor Timpaan Welzijn voor
2018.

10. Beleidskader terugdringen
gezondheidsachterstanden (2017-35781)
Vanuit het Ministerie van VWS worden de
komende vier jaar wederom gelden
beschikbaar gesteld in het kader van het
terugdringen van gezondheidsachterstanden,
de zogeheten GIDS-gelden. Ook gemeente
Opsterland ontvangt vanuit dit programma de
komende vier jaar per jaar € 35.100,-. Voor de
besteding van deze gelden is een beleidskader
terugdringen gezondheidsachterstanden
opgesteld.
11. Plan van aanpak Nieuwkomers (2017-35786)
Het plan van aanpak Gezondheid Nieuwkomers
is in juli 2017 door het college vastgesteld. Het
plan kent een looptijd tot 31 december 2018 en
wordt gefinancierd vanuit de extra gelden die
door het Rijk beschikbaar zijn gesteld in het
kader van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde
Asielinstroom. Het college wordt gevraagd aan
de raad voor te leggen het restant van het
budget via een voorstel resultaatbestemming
2017 over te hevelen naar 2018.
12. Beantwoording vragen VVD (2018-00523)
Op 16 december 2017 heeft de VVD
schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot
de tekorten op jeugdzorg in Leeuwarden.
13. Beantwoording schriftelijke vragen
OpsterLanders (2018-00637)
Op 22 december 2017 ontvingen wij schriftelijke
vragen van OpsterLanders. De termijn voor de
beantwoording is 30 dagen.

1. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen,
waarin o.a. de notitie dorpshuizenbeleid 20182022 aan de gemeenteraad wordt
aangeboden.

1. De “Toekomstvisie Beschermd Wonen en
Opvang voor 2018 en verder” vast te stellen.

1. De budgetovereenkomst 2018 met
Timpaan Welzijn vast te stellen.
2. Timpaan Welzijn een budgetsubsidie te
verlenen van € 540.047 voor de uitvoering
van de in het werkplan 2018 opgenomen
activiteiten en prestaties.
3. De subsidiebeschikking 2018 (2017-34828)
vast te stellen.
1. Bijgaand beleidskader terugdringen
gezondheidsachterstanden 2018 - 2021 vast
te stellen.
2. Aan de raad voor te leggen het
restantbudget over 2017 ad € 23.446,75 mee
te nemen in de resultaatbestemming bij de
verantwoording 2017.

1. Aan de raad voor te leggen het restant van
het budget plan van aanpak Gezondheid
Nieuwkomers, zijnde € 58.165,77, mee te
nemen in de resultaatbestemming bij
verantwoording 2017.

1. De vragen van de VVD door middel van
bijgevoegde brief te beantwoorden.

1. De vragen van OpsterLanders door middel
van bijgevoegde brief te beantwoorden.
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OWO-VTH
14. Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing
handhavingsverzoek (2017-36302)
Op 5 september 2017 is een handhavingsverzoek afgewezen met betrekking tot de op
het perceel Domela Nieuwenhuisweg 112 in Nij
Beets uitgevoerde werkzaamheden. Tegen
deze beslissing is bezwaar aangetekend. De
Bezwarencommissie Opsterland is het met het
college eens dat er geen sprake is van
werkzaamheden die illegaal zijn uitgevoerd. De
werkzaamheden zijn conform de in 2012 aan
de provincie Fryslân verleende vergunning
uitgevoerd. De commissie adviseert dan ook
om het bestreden besluit ongewijzigd in stand
te laten.

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren
conform het advies van de commissie.
2. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand
te laten conform het advies van de
commissie.
3. De bijgevoegde brieven vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018 (week 4).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

