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Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 9 april 2019 (week 15)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 2 april 2019
(week 14).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Openstelling Polderhoofdkanaal 2019
(2019-03466)
In 2018 heeft de ecologische monitoring van
het Polderhoofdkanaal voor het vierde jaar
plaatsgevonden. Op basis van deze monitoring
en het advies van de monitoringscommissie
kan het Polderhoofdkanaal ook in 2019
geopend worden voor de pleziervaart.

1.Het Polderhoofdkanaal in 2019 conform de
planning open te stellen van 15 mei tot
15 september.
2.De diepgang voor boten te vergroten met
10 centimeter.
3.In 2019 een nulmonitoring in de
compensatiegebieden uit te voeren naar
larven van de gestreepte waterroofkever.
4.Het advies van de monitoringscommissie
voor kennisgeving aan te nemen.
5.De brief aan de raad vast te stellen.
6.Het persbericht vast te stellen.
1.De gemeenteraad voor te stellen een
3. Herinrichting van het terrein van de oude
melkfabriek in buurtschap Klein Groningen definitieve verklaring van geen bedenkingen
in Wijnjewoude (2019-03990)
af te geven voor herinrichting van het terrein
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en van de oude melkfabriek in Wijnjewoude en
de realisatie van een sanitaire voorziening
de ontwerp-omgevingsvergunning voor
herinrichting van het terrein van de oude
met gemeenschappelijke ruimte.
melkfabriek in buurtschap Klein Groningen
hebben voor zes weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn is er één zienswijze
ingediend. Deze zienswijze leidt niet tot
aanpassing van de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling. U wordt daarom voorgesteld de
raad voor te stellen de definitieve verklaring van
geen bedenkingen te verlenen.
4. Evaluatie en legacy LF2018 (2019-03782)
1.De brief (2019-03763) aan de raad vast te
Op dit moment zijn nog niet alle benodigde
stellen.
gegevens binnen. Zo worden de cijfers rondom
de toeristenbelasting in mei verwacht. De
gegevens van de gemeentelijke producent zijn
recent beschikbaar gekomen en kunnen nu
verwerkt worden in de projectevaluatie en het
raadsadvies legacy LF2018. Door de vertraging
wordt de evaluatie en het advies niet in het
eerste kwartaal maar in het tweede kwartaal
2019 aan de gemeenteraad aangeboden.
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Sociaal Domein
5. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst
(2019-03757)
Per 1 januari 2019 is in samenwerking met een
aantal ketenpartners het Sociaal Platform
Opsterland opgericht. Het Sociaal Platform
Opsterland is de opvolger van het Sociaal
Team Opsterland, een multidisciplinair team
met als doel mensen met complexe en
meervoudige problematiek tot zorg te verleiden.
In de afgelopen jaren is binnen het Sociaal
Team met succes samengewerkt door de
diverse externe partijen, zodat de nodige
ondersteuning is geboden aan inwoners en vele
huisuitzettingen zijn voorkomen. De hernieuwde
samenwerking in het Sociaal Platform is
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van twee jaar.

1.Bijgaande Samenwerkingsovereenkomst
Sociaal Platform Opsterland vast te stellen.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder L. de Vries te machtigen de
samenwerkingsovereenkomst Sociaal Team
Opsterland namens het college te tekenen.

OWO-VTH
6. Mogelijkheid tot indienen zienswijze
wijziging begroting FUMO 2019 (2019-03691)
De FUMO heeft een wijziging begroting FUMO
2019 voorgelegd bij de deelnemers aan de GR
FUMO. In deze wijziging van de begroting
worden extra gelden gevraagd. Voor de
gemeente Opsterland houdt dit een verhoging
in van de bijdrage aan de FUMO met € 9.086
voor het jaar 2019. Elke deelnemer aan de GR
wordt in staat gesteld een zienswijze tegen
deze wijziging begroting in te dienen.

1.De gemeenteraad voorstellen geen
zienswijze in te dienen tegen de wijziging
begroting FUMO 2019.
2.De reactiebrief aan de FUMO op de
wijziging begroting 2019 zijnde de tekst van
de brief vast te stellen en ter instemming
verzenden aan de gemeenteraad.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 april 2019 (week 16).
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