Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

17-11-2020

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 10 november vast te stellen.
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Rekenkamercommissie: onderzoek gebiedsteam
De rekenkamercommissie (rkc) van Opsterland gaat een onderzoek uitvoeren
naar het gebiedsteam van de gemeente. De rkc heeft de gemeenteraad over de
onderzoeksopzet een brief gestuurd. De brief wordt ter kennisname aan het
college van B&W aangeboden.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van de rekenkamercommissie Opsterland
over het onderzoek naar het gebiedsteam van de gemeente.
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD over MKB offensief Opsterlandse
ondernemers
Door het raadslid Geertsma (VVD) zijn schriftelijke vragen gesteld over MKB
offensief Opsterlandse ondernemers in de laatste maanden van het jaar. Het
college wordt geadviseerd over de beantwoording.

Besluit
1. De beantwoording schriftelijke vragen VVD over MKB offensief
Opsterlandse ondernemers vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen van J. de Jong van de OB fractie over de
groenstrook tussen de Fontein en Kindcentrum Loevestein
Beantwoording schriftelijke vragen van J. de Jong van de fractie Opsterland
Belang over de groenstrook tussen de Fontein en Kindcentrum Loevestein.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer J. de Jong van
de fractie Opsterlands Belang over de groenstrook tussen de Fontein en
Kindcentrum Loevestein vast te stellen.
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Verlenen eenmalig subsidie aan musea i.v.m. gevolgen coronamaatregelen
Door de maatregelen die het Rijk heeft moeten nemen om de COVID-19uitbraak te bestrijden, stevenen de beide Opsterlandse musea, Museum
Opsterlân en It Damshûs, af op een negatief resultaat over het boekjaar 2020.
Om dat te voorkomen verzoeken de beide musea om een extra subsidie
waarmee de gevolgen van de coronacrisis opgevangen kunnen worden.

Besluit
1. Aan het museum Opsterlân voor 2020 een eenmalige extra subsidie
van € 6.741,00 te verlenen.
2. Aan het museum It Damshûs voor 2020 een eenmalige extra subsidie
van € 6.827,00 te verlenen.
3. Deze extra subsidies te dekken uit het budget "steunpakketten
rijksmiddelen corona".
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Uitnodigen raad voor informatieve bijeenkomst BKP BOR
Vanuit toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte is het actualiseren
van het huidige Beeldkwaliteitsplan gewenst. Op dit moment wordt er daarom
gewerkt aan een nieuw Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Het is
wenselijk om de raad bij te praten over de systematiek en procedure van dit
plan voorafgaand aan behandeling in de raad. Hiervoor is 15 december in de
agenda van de raad gereserveerd. Met bijgevoegde brief wordt de raad
uitgenodigd.

Besluit
1. Bijgevoegde uitnodiging aan de raad vast te stellen.
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Cliëntervaringsonderzoek 2019 Wmo en Jeugdwet
De cliëntervaringsonderzoeken zijn uitgevoerd over 2019 en geven aan wat de
beleving is van cliënten in de gemeente Opsterland die gebruik hebben
gemaakt van de WMO en de
Jeugdwet. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de uitkomsten van beide
onderzoeken en de gemeenteraad en adviesraad sociaal domein hierover te
informeren.

Besluit
1. Kennis te nemen van de cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet
2019.
2. De gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein hierover middels
bijgevoegde
aanbiedingsbrieven te informeren.
3. Het persbericht vast te stellen.
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Veiligheidsagenda 2020-2022
In 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 door de gemeenteraad
vastgesteld. Voortvloeiend uit het Integraal Veiligheidsbeleid is de
veiligheidsagenda. Er is in plaats van een uitvoeringsprogramma een
veiligheidsagenda opgesteld. De veiligheidsagenda beschrijft alle acties
en activiteiten die dit jaar (2020) nog en de volgende jaren (2021 en 2022)
worden uitgevoerd.

Besluit
1. De veiligheidsagenda 2020-2022 vast te stellen.
2. De veiligheidsagenda voor kennisgeving aan de raad toe te zenden.
3. De begeleidende brief aan de raad vast te stellen.
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Dienstverleningsovereenkomst dierenbescherming
De dierenbescherming voert verschillende taken voor ons uit op het gebied van
dierenwelzijn. De dierenbescherming biedt vanaf 2021 een dienst aan in onze
regio waarbij alles op het gebied van dierenwelzijn bij de dierenbescherming
wordt belegd. Daartoe is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst nodig.

Besluit
1. In te stemmen met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met
de Dierenbescherming die in gaat op 01-01-2021 en daarmee met het
beëindigen van de oude dienstverleningsovereenkomst uit 2014.
2. De DVO met de Dierenbescherming te ondertekenen.
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Verzoek verlengen begunstigingstermijn
Bij besluit van 8 september 2020 is aan de eigenaren van een
melkrundveehouderij in Ureterp een last onder dwangsom opgelegd om de
geconstateerde overtreding voor 10 november 2020 ongedaan te maken. Op
21 oktober 2020 is er een verzoek bij de gemeente binnen gekomen om de
begunstigingstermijn met te verlengen tot 1 mei 2021. Tevens is er op 21
oktober 2020 (pro forma) bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom.

Besluit
1. In te stemmen met verlenging van het begunstigingstermijn van de last
onder dwangsom (kenmerk PC-2020-1403-03) tot 1 mei 2021.
2. De tekst van de lastgeving vast te stellen conform bijgevoegde
conceptbrief.
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Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek bouwen garage
Een burger heeft de raad schriftelijk benaderd in verband met zijn
handhavingsverzoek wegens de realisatie van een garage aan de Hendrik
Ringenoldusstrjitte te Gorredijk. De burger is van mening dat deze garage in
strijd met het bestemmingsplan is. De raad heeft de brief ter reactie in handen
gesteld van het college. Inmiddels is de bezwaarprocedure in deze zaak
afgerond en het bezwaar ongegrond verklaard. De raad moet hierover nu nog
geïnformeerd worden.

Besluit
1. De gemeenteraad middels bijgaande brief te informeren over de
afhandeling van het handhavingsverzoek met betrekking tot de
realisatie van een garage aan de Hendrik Ringenoldusstrjitte te
Gorredijk.
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Informatiebijeenkomst raad over Veenweideprogramma 2021- 2030
Informatiebijeenkomst gemeenteraad over Veenweideprogramma 2021-2030.

Besluit
1. In te stemmen met de informatiebijeenkomst voor de raad over het
Veenweideprogramma.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2020
(week 48).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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