Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

09-02-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 2 februari vast te stellen.
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BALV VNG 12 februari 2021
Op 12 februari 2021 vindt de buitengewone algemene ledenvergadering van de
VNG plaats. Burgemeester Van Selm vertegenwoordigt de gemeente Opsterland
tijdens deze BALV. Bij de agenda voor de BALV is een annotatie geschreven.

Besluit
1. Burgemeester Ellen van Selm aan te wijzen als stemgerechtigde
vertegenwoordiger namens de gemeente bij de BALV van de VNG op 12
februari 2021.
2. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda van de BALV van de
VNG op 12 februari 2021.
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Vaststellen zelfevaluatie BRP 2020
Jaarlijks moet de kwaliteit van de inhoud en de processen van de
Basisregistratie personen worden vastgesteld middels een zelfevaluatie. De
uitkomst van dit onderzoek wordt verstuurd naar het ministerie van BZK en de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Besluit
1. De managementrapportage en het uittreksel met de resultaten van de
zelfevaluatie BRP 2020 vast te stellen.
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Wijziging Leidraad invordering Opsterland 2015
In november 2019 is de Leidraad invordering Opsterland 2015 aangepast,
omdat in de praktijk bleek dat de Leidraad in de weg stond aan het verlenen
van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan ondernemers die in een
bijstandssituatie zitten en daar door middel van een eigen onderneming uit
proberen te komen. Om deze onwenselijke situatie te beëindigen is artikel
26.1.10 van de Leidraad toen uitgebreid met een regeling voor ‘marginale
ondernemers’: ondernemers die een Participatiewet-uitkering ontvangen (agrond) of onvoldoende netto inkomen genereren om boven bijstandsniveau uit
te komen (b-grond). In de praktijk levert de toetsing aan de b-grond
onevenredige en disproportionele administratieve lasten op voor zowel de
aanvrager als de ambtelijke organisatie. Het voorstel is dan ook om die bgrond te laten vervallen en voortaan het marginaal ondernemerschap voor te
behouden aan ondernemers die een Participatiewet-uitkering ontvangen.

Besluit
1. Het Besluit tot wijziging van de Leidraad invordering Opsterland 2015
vast te stellen.
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Verordening naamgeving en nummering (adressen) Opsterland 2021
Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen gewijzigd.
Door deze wijziging is de door de raad op 13 september 2010 vastgestelde
'Verordening naamgeving en nummering (adressen) Opsterland 2010' niet
meer actueel. Op basis van een model Verordening van de VNG is de
'Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2021 opgesteld. Deze
dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit
1. De raad voor te stellen de Verordening naamgeving en nummering
(adressen) Opsterland 2021 vast te stellen.
2. Het raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Opsterland 2021 vast te stellen.
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Procedure vaststelling Veenweideprogramma
In het bestuurlijk overleg van de Veenweidegemeenten is gesproken over de
besluitvorming van het Veenweideprogramma nu de inspraaktermijn gesloten
is.

Besluit
1. In te stemmen met mogelijkheid 2 voor de besluitvorming van het
Veenweideprogramma.
2. De memo 'Vaststelling Veenweideprogramma' voor kennisgeving aan te
nemen.
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Decentralisatie beschermd wonen
De decentralisatie van het beschermd wonen is door het Rijk uitgesteld tot 1
januari 2023 en dit heeft gevolgen voor het concept regioplan en inkoop
Beschermd Wonen 2022.

Besluit
1. De raad te informeren over de decentralisatie beschermd wonen, in het
bijzonder over het uitstel daarvan tot 1 januari 2023.
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Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA-fractie over vuurwerkschade
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen gesteld over
vuurwerkschade. Met dit besluit beantwoordt het college van B&W de vragen.

Besluit
1. De schriftelijke vragen van de PvdA-fractie te beantwoorden door
bijgevoegde brief.
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Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor het
oprichten van een antennemast bij de kruising De Walle/Gerdyksterwei in
Beetsterzwaag
Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor het
oprichten van een antennemast bij de kruising De Walle/Gerdyksterwei in
Beetsterzwaag.

Besluit
1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen
en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Dit door middel van de bijgevoegde brief aan de bezwaarmaker
kenbaar te maken.
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Raadsbrief herijking gemeentefonds
De uitkomsten van de herijking van het gemeentefonds zijn vorige week
bekend gemaakt. Dit heeft voor de Gemeente Opsterland nadelige financiële
gevolgen.
Door bijgaande brief wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten en de
gevolgen.

Besluit
1. De raadsbrief herijking gemeentefonds vast te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021 (week
07).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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