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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 16 oktober 2018 (week 42)
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 8 oktober 2018
(week 41).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vaststellen van een brief aan de Werkgroep
Verkeer & Veiligheid van Plaatselijk Belang
Wijnjewoude (2018-20702)
De raad en uw college hebben een brief
ontvangen van de werkgroep Verkeer &
Veiligheid van Plaatselijk Belang Wijnjewoude
waarin aandacht wordt gevraagd voor de
verkeersveiligheid in Wijnjewoude. De brief van
de werkgroep is ter afdoening in handen
gesteld van het college.
3. Reactie op de brief van een inwoner van
Wijnjewoude over project snippergroen
(2018-20835)
Door een inwoner van Wijnjewoude is op
17 mei 2018 per e-mail een brief aan de
gemeenteraad gestuurd met daarin de
ervaringen met het project snippergroen. Deze
inwoner zegt gedupeerd te zijn door het project
snippergroen van de gemeente Opsterland.

1. De brief aan de werkgroep vast te stellen.
2. Een kopie van de brief ter kennisgeving
aan de raad te versturen.

1. De bijgevoegde brief aan een inwoner van
Wijnjewoude vast te stellen.
2. De raad te informeren over de bijgevoegde
brief aan een inwoner van Wijnjewoude.

Sociaal Domein
4. Toezending rapportage project Kansen voor
Beetsterzwaag kwartaal 3 aan gemeenteraad
(2018-20847)
Toezending rapportage Kansen voor
Beetsterzwaag over kwartaal 3 2018 aan de
gemeenteraad. Doel is de gemeenteraad mee
te nemen in de stand van zaken van het project
op het niveau van tijd, geld, kwaliteit, informatie
en organisatie.
5. Raadsvragen Opsterlands Belang
(2018-20752)
De heer Meijer van de raadsfractie van
Opsterlands Belang heeft volgens artikel 39 van
het Reglement van Orde vragen gesteld over
de kosten en verdiensten van alfahulpen.

1. Bijgevoegde brief en rapportage aan de
gemeenteraad te zenden.
2. Bijgevoegde uitnodiging aan de
gemeenteraad te zenden.

1. De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
stellen.
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6. Tarieven Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) (2018-21007)
Volgens een Algemene Maatregel van Bestuur
(AmvB) heeft de gemeenteraad in de Wmo
verordening regels gesteld om een reële prijs te
berekenen voor Wmo producten, zoals
huishoudelijke hulp, dagbesteding en
begeleiding. In een extern opgestelde OWO
rapportage zijn deze reële prijzen berekend.

1. Het onderzoek “reële prijs diensten Wmo”
vast te stellen.
2. De berekende prijzen vanaf 1 januari 2019
te hanteren voor huishoudelijke hulp,
logeren/respijtzorg en vervoer.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018 (week
44).
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