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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 12 september 2017 (week 37)
Ellen van Selm; Wietze Kooistra; Rob Jonkman; Anko Postma;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 5 september 2017
(week 36).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Wijziging portefeuilleverdeling college van
B&W (2017-23420)
Het vertrek van wethouder Van Dijk en de
benoeming van wethouder Postma zijn
aanleiding om het "Uitvoeringsbesluit
verantwoordelijkheidsverdeling college" te
wijzigen. Daarnaast wijst het college van B&W
wethouder Postma aan als (plaatsvervangend)
lid van het algemeen bestuur van enkele
gemeenschappelijke regelingen. De raad, de
colleges van B&W van Ooststellingwerf en
Weststellingwerf, de betreffende
gemeenschappelijke regelingen en de
organisatie worden over de wijzigingen
geïnformeerd.

3. Vaststellen ontwerpbegroting 2018
(2017-25180)
De ontwerpbegroting 2018 is klaar. De
ontwerpbegroting 2018 wordt op vrijdag
15 september aan de raad (onder embargo) ter
beschikking gesteld.

1. Het “Uitvoeringsbesluit
verantwoordelijkheidsverdeling college 2017”
vast te stellen.
2. Wethouder A. Postma aan te wijzen als lid
van het algemeen bestuur van
gemeenschappelijke regeling FUMO en deze
GR door middel van bijgevoegde brief
hierover te informeren.
3. Wethouder A. Postma aan te wijzen als lid
van het algemeen bestuur van
gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem en
deze GR door middel van bijgevoegde brief
hierover te informeren.
4. Wethouder A. Postma aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur van gemeenschappelijke regeling
Sociale werkvoorziening Fryslân en deze GR
door middel van bijvoegde brief hierover te
informeren.
5. De raad door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel voor te stellen wethouder
A. Postma aan te wijzen als lid van de
gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark
Drachten.
6. De raad van Opsterland door middel van
bijgevoegde brief te informeren over deze
wijzigingen.
7. De colleges van B&W van de gemeenten
Ooststellingwerf en Weststellingwerf door
middel van bijgevoegde brieven te informeren
over deze wijzigingen.
8. De interne organisatie via intranet te
informeren over deze wijzigingen.
1. De ontwerpbegroting 2018 (2017-25351)
vast te stellen.
2. De tekst van het raadsvoorstel vast te
stellen (2017-25176).
3. De tekst van de aanbiedingsbrief vast te
stellen (2017-25189).
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4. Informatiebeleidsplan OWO-gemeenten
2017-2020 (2017-20853)
In dit informatiebeleidsplan OWO worden de
hoofdlijnen van ICT-ontwikkelingen geschetst.

1. In te stemmen met Informatiebeleidsplan
OWO-gemeenten 2017 – 2020.
2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

Omgevingsdomein
5. Besluit op bezwaar openingstijden PHK
(2017-24945)
Er is bezwaar gemaakt tegen het vaststellen
van het vaarseizoen 2017 in het
Polderhoofdkanaal. De BCO adviseert het
bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er
inmiddels geen procesbelang meer is. Dit
advies kan overgenomen worden. Van andere
punten van het BCO-advies zal wel nadrukkelijk
afstand worden genomen.
6. Onderhoud kapitaalgoederen. Stand van
zaken en blik op de toekomst (2017-17801)
Door verschillende bezuinigingsronden zijn de
beschikbare middelen voor het onderhouden
van de kapitaalgoederen de afgelopen jaren
teruggelopen. Omdat de spanning op de
meerjarenbegroting afneemt ontstaat de
mogelijkheid om achterstallig onderhoud weg te
werken en verdere toekomstige kapitaalvernietiging te voorkomen.

7. Subsidieverzoek Vereniging Buurtbus
Opsterland (2017-18461)
Om in te spelen op het werken met uitsluitend
vrijwilligers is de Buurtbusvereniging
Opsterland opgericht. De vereniging heeft voor
2017 en de komende jaren een subsidieverzoek gedaan. Voorgesteld wordt voor de
periode van nu tot en met 2020 jaarlijks een
subsidiebudget te verlenen.

1. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren
wegens het ontbreken van een procesbelang.
2. Het advies van de BCO voor het overige
niet over te nemen.
3. De beslissing op bezwaar vast te stellen.

1. De notitie kapitaalgoederen (bijlage 1) vast
te stellen.
2. De oplegger differentiatie areaal groen
(bijlage 2) vast te stellen en de arealen groen
gedifferentieerd te onderhouden zoals
weergegeven in scenario 2.
3. Het achterstallige onderhoud op de arealen
wegen en groen op te lossen door in de
begroting 2018 een reserve op te nemen.
4. Het structurele tekort op de arealen wegen
en groen in de komende vier jaar op te
bouwen naar het noodzakelijke bedrag voor
basisonderhoud voor wegen en scenario 2
voor groen.
1. Een subsidie tot maximaal € 5000,- per
jaar, tot en met het jaar 2020, te verlenen.

Sociaal Domein
8. Vervolg herstructurering Caparis
(2017-24907)
In dit voorstel hebben wij onderzocht welke
dienstverlening Caparis NV voor de gemeente
kan ontwikkelen, als uitwerking van de
raadsbrief van 18 juli 2017 over het
herstructureringsrapport van Caparis NV.

1. De brief aan de raad over de uitvraag aan
Caparis (bijlage 1) vast te stellen.
2. De brief consulterend te bespreken op de
oriënterende raadsvergadering van
25 september 2017.
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9. Voorbereiding aanvraag vangnetuitkering
1. Het raadsvoorstel, inclusief bijlage 1, vast
2017 (2017-23804)
te stellen en aan te bieden aan de
Over 2017 zal de gemeente een tekort hebben gemeenteraad.
op het budget van de Wet bundeling van
uitkeringen inkomensvoorziening aan
gemeenten (BUIG). Daarom wil de gemeente
over 2017 een vangnetuitkering bij het Rijk
aanvragen. Om over 2017 aanspraak te maken
op een vangnetuitkering is het noodzakelijk de
raad te betrekken bij genomen maatregelen om
het tekort te reduceren.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 (week
38).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

