Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

10-12-2019

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Rob Jonkman, Libbe de Vries, Marjan van der Weij en Piet
Brouwer

Afwezig
1

Anko Postma
Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering

Besluit
De openbare besluitenlijst van 3 december 2019 vast te stellen.
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Deelname burgemeester Van Selm aan UCLG-congres
Van 11 tot 15 november 2019 vond in Durban (Zuid-Afrika) het wereldcongres
van United Cities and Local Governments (UCLG) plaats. Vanuit haar functie als
bestuurslid van de VNG nam burgemeester Ellen van Selm deel aan dit congres.
Het college van B&W stuurt hierover een brief aan de raad, waarmee
verantwoording wordt afgelegd over deze buitenlandse reis.

Besluit
1. De brief aan de raad over de deelname van burgemeester Van Selm aan het
UCLG-congres vast te stellen.
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Intrekking subsidieverordening zonneboilers Opsterland 2012
Op 4 november 2019 heeft de raad de begroting 2020 vastgesteld. Daarbij is
onder meer een besluit genomen over bezuinigingsmaatregelen, waaronder
het opheffen van de reserve Duurzaam Bouwen. Uit de reserve Duurzaam
Bouwen werden onder meer de subsidies op basis van de subsidieverordening
zonneboilers Opsterland 2012 betaald. Door het opheffen van de reserve
Duurzaam Bouwen is er geen dekking meer voor het verstrekken van subsidies
voor de aanschaf van een zonneboiler. De
subsidieverordening zonneboilers Opsterland 2012 dient daarom ingetrokken
te worden.

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de subsidieverordening zonneboilers
Opsterland 2012 (008636377) in te trekken.

2. Het raadsvoorstel over de intrekking van de subsidieverordening
zonneboilers Opsterland 2012 vast te stellen (008636400).
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Afwikkeling MFA Gorredijk
De raad heeft op 3 juni besloten te stoppen met de plannen voor een
multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. De financiële gevolgen van
dit besluit zijn in beeld gebracht. Om de raad te informeren is een brief
opgesteld.

Besluit
1. De financiële afwikkeling MFA Gorredijk te verwerken in de jaarrekening
2019.
2. De bijgevoegde brief aan de raad over de financiële afwikkeling MFA
Gorredijk vast te stellen.
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Prestatieafspraken 2020 (brief aan de raad en persbericht)
In de vergadering van 3 december 2019 is uw college akkoord gegaan met de
prestatieafspraken 2020 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad.
Geadviseerd wordt de raad in kennis te stellen van de overeengekomen
prestatieafspraken voor 2020 en een persbericht te laten uitgaan. Het
persbericht is afgestemd met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad.

Besluit
1. De brief aan de raad over de prestatieafspraken voor 2020 met Elkien,
WoonFriesland en De Bewonersraad vast te stellen (0086-AZK-30523).
2. Het persbericht over de prestatieafspraken voor 2020 met Elkien,
WoonFriesland en De Bewonersraad vast te stellen (008639329).
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Raadsvragen kosten PHK-procedures
Op 6 november 2019 heeft raadslid H. de Jong (Opsterlands Belang) vragen
gesteld over de kosten van gerechtelijke procedures omtrent het
Polderhoofdkanaal. Voorgesteld wordt deze vragen via bijgaande reactie te
beantwoorden.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang over
de kosten van procedures over het Polderhoofdkanaal vast te stellen.
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Inspraakreactie Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Friesland
Van 4 november tot 15 december 2019 ligt de Ontwerp-Omgevingsvisie ‘De
Romte Diele’ ter inzage voor inspraak. U wordt geadviseerd met bijgevoegde
brief een inspraakreactie te geven. Daarbij sluit u aan bij die van
Weststellingwerf en Ooststellingwerf en bij uw reactie van 18 september 2018
op het Koersdocument. Voor een aantal toen door u aangedragen punten
vragen we opnieuw aandacht bij de Provincie.

Besluit
1. De inspraakreactie op de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Friesland vast te
stellen (doc.nr. 008635371)
2. De inspraakreactie en de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Friesland met
een aanbiedingsbrief aan de raad te sturen.
8

Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2021-2024
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de kaderbrief 2021-2024 aangeboden aan de
gemeenten. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome
ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de Veiligheidsregio
Fryslân wil realiseren. Deze kaderbrief voor 2021 en verder staat vooral in het
teken van investeringen in de bedrijfsvoering. Het college en de gemeenteraad
worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

Besluit
1. In te stemmen met de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2021-2024 van
Veiligheidsregio Fryslân.
3. De brief aan de raad over de Kaderbrief 2021-2024 Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.
4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân over de Kaderbrief 20212024 vast te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december
2019 (week 50).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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