Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

28-04-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 21 april vast te stellen.
2

Raadsvragen corona-maatregelen
De VVD-raadsfractie heeft op 15 maart jl. vragen gesteld over de mogelijkheid
lokale ondernemers te ondersteunen vanwege de coronacrisis. Voorgesteld
wordt deze vragen middels bijgaande brief te beantwoorden.

Besluit
1. De schriftelijke vagen van de VVD-fractie d.d. 15 maart 2020 ver de coronamaatregelen voor lokale ondernemers, middels bijgaande brief te
beantwoorden.

7.2

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Multifunctionele Accommodatie Tijnje"
Het plan voornemen betreft het wijzigen van de planologische regeling en de
bijbehorende planregels van het sportcomplex aan de Breewei 6a en 6b in
Tijnje op zodanige wijze dat er een multifunctionele accommodatie
gerealiseerd kan worden. Het voorliggend ontwerpbestemmingsplan
“Multifunctionele Accommodatie Tijnje" voorziet in voorgaande. Voorgesteld
wordt om het bestemmingsplan als ontwerp ter visie te leggen.

Besluit
1. In navolging van eerdere besluitvorming het ontwerpbestemmingsplan
“Multifunctionele Accommodatie Tijnje" vast te stellen.
2. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan, gelet op artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening, in procedure te brengen.
3. Voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie geen
milieueffectrapport (MER) op te stellen.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
7.3

Informatiebrief Caparis over CoVid-19
Caparis NV heeft op 15 april een tweede informatiebrief gestuurd over hun
dienstverlening en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze
informatiebrief brengen ze u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij
Caparis.

Besluit
1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis.
2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te
stellen.
7.4

Reactie op ledenbrief VNG
De gemeenteraad heeft een reactie gevraagd van het college op de ledenbrief
van de VNG over de ministeriële regeling voor Wmo en Jeugdhulp, geleverd
door het sociale netwerk van de cliënt en betaald uit een persoonsgebonden
budget (pgb).

Besluit
1. De bestuurlijke reactie aan de gemeenteraad over de ledenbrief van de VNG
die gaat over de ministeriële regeling voor Wmo en Jeugdhulp, geleverd door
het sociale netwerk van de cliënt en betaald uit een pgb, vast te stellen.
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7.5

Aanbiedingsbrief begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste
begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslan
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2021, de eerste
begrotingswijziging 2020 en de jaarstukken 2019 aangeboden aan de
gemeenten. Conform de artikelen 29 en 31 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Fryslân legt de Veiligheidsregio de stukken voor aan
de raad, zodat de raad in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze
kenbaar te maken. Met dit voorstel stelt het college van B&W aan de raad voor
om een zienswijze in te dienen.

Besluit
1. Kennis te nemen van de begroting 2021 van Veiligheidsregio Fryslân.
2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijzing 2020 van Veiligheidsregio
Fryslân.
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Fryslân.
4. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de genoemde
financiële documenten van Veiligheidsregio Fryslân.
5. De brief aan de raad vast te stellen.
6. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen.

7.6

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2020
De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2017 is
aan toe aan een actualisering. Met de nieuwe versie wordt voldaan aan de
eisen, die de wet aan de verordening stelt. De voornaamste wijzigingen in deze
verordening zijn verwoord bij de argumenten in voorstel aan de
gemeenteraad.

Besluit
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2020
vast te stellen en vrij te geven voor besluitvorming door de gemeenteraad.
2. De reactie op het advies van de adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.
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7.7

Reactie op een ingekomen stuk van de raad over een wijziging van het
uitvoeringsbeleid van de Participatiewet en de IOAW
In de raadsvergadering van 20 februari 2020 is een ingekomen stuk (0086AZK-39341) over een wijziging van het uitvoeringsbeleid Participatiewet en
IOAW behandeld. Het ingekomen stuk is om een reactie in handen van het
college gesteld. In de bijgevoegde brief wordt de reactie op het ingekomen
stuk gegeven.

Besluit
1. De reactie op het ingekomen stuk over een wijziging van het
uitvoeringsbeleid Participatiewet en IOAW vast te stellen.
7.8

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks/Opsterlanders over de
inschakeling van externe bureaus bij de uitvoering van de Participatiewet
Op 10 maart 2020 zijn door de fractie van GroenLinks/Opsterlanders een
aantal schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen staan in
de bij dit advies gevoegde brief.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks/Opsterlanders
over de inschakeling van externe bureaus bij de uitvoering van de
Participatiewet vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020
(week 20).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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