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Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 5 december 2017
(week 49).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Organisatiebesluit 2017 (2017-31819)
De opzet van, en rolverdeling binnen de
organisatie is de afgelopen jaren ingrijpend
gewijzigd, mede door OWO, het afschaffen van
afdelingen, en de introductie van projectleiders.
Het oude Organisatiebesluit uit 2000 is
daardoor niet meer actueel. Geadviseerd wordt
om de bestaande situatie in een nieuw
organisatiebesluit vast te leggen.

1. Het Organisatiebesluit 2017 vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Informeren raad cultuurbeleid (2017-32439)
Bij het vaststellen van de beleidsnota 'Puur
Cultuur' 2012-2022 is toegezegd dat de raad
periodiek geïnformeerd wordt over de
voortgang en ontwikkelingen van het
cultuurbeleid. Bijgevoegde brief biedt een
overzicht van de periode 2015-2017 en schetst
de ontwikkelingen voor de komende periode.
4. Beantwoording motie gemeenteraad over
essenziekte en herplant (2017-33968)
Beantwoording motie gemeenteraad over
essenziekte en herplant.
5. Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte
(2017-34027)
Met het vaststellen van de begroting 2018 zijn
er nieuwe kwaliteitsniveaus voor het beheren
van de openbare ruimte vastgelegd. Het verder
aanpassen van het Beeldkwaliteitsplan
2014-2018 is daarom niet nodig. Met de
bijgaande brief wordt de raad hierover
geïnformeerd.
6. Lidmaatschap Coöperatie Openbare
Verlichting & Energie Fryslân U.A.
(2017-32005)
Het besluit lid te worden van de Coöperatie
Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. is
een logisch vervolg op eerdere besluitvorming
over de structuurwijziging van de Stichting
Openbare Verlichting Fryslân.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. De raad schriftelijk te informeren over de
kwaliteitsniveaus voor het beheren van de
openbare ruimte door middel van bijgevoegde
brief.

1. Het aan te gaan van lidmaatschap bij
Coöperatie Openbare Verlichting & Energie
Fryslân U.A.
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Sociaal Domein
7. Dorpsspiegels 2017-2018 (2017-34455)
De gemeente en Plaatselijk Belang hebben het
startschot gegeven voor de vijfde ronde van de
dorpsspiegels. De dorpsspiegel is gericht op
het verzamelen van informatie over hoe
inwoners de leefomgeving ervaren. De
dorpsspiegels worden iedere vier jaar herhaald.
In de brief wordt de raad geïnformeerd over het
proces.
8. Beleidsregels toezicht en handhaving
kinderopvang 2018 (2017-33403)
Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe Wet
Kinderopvang in werking. De wijzigingen in
deze wet hebben invloed op het
handhavingsbeleid van Opsterland.
9. Invoering werkwijze Streng aan de Poort bij
kindercentra (2017-33474)
De gemeente is op grond van de Wet
kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht
en de handhaving van de kwaliteit van de
kinderopvang die in de gemeente wordt
aangeboden. GGD GHOR en VNG hebben een
nieuwe werkwijze ontwikkeld met als doel de
kwaliteit van de kinderopvang te verhogen.

1. Bijgevoegde brief aan de raad
(2017-34453) over het proces van de
dorpsspiegels vast te stellen.

1. De Beleidsregels toezicht en handhaving
kinderopvang Opsterland 2018 vast te stellen.

1. De werkwijze Streng aan de Poort toe te
passen.
2. GGD Fryslân via bijgevoegde brief
opdracht te geven de werkwijze Streng aan
de Poort in Opsterland vanaf 1 januari 2018 te
implementeren.
3. Houders van kindercentra in Opsterland
hierover te informeren via bijgevoegde brief.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2017 (week
51).
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