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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig

: 4 december 2018 (week 49)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman; Geert
: Broekman

Afwezig

:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 27 november 2018
(week 48).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Prestatieafspraken 2019 met Elkien en De
Bewonersraad (2018-23159)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan de
prestatieafspraken voor het jaar 2019 met
woningcorporatie Elkien en de huurdersorganisatie De Bewonersraad.
3. Prestatieafspraken 2019 met WoonFriesland
en De Bewonersraad (2018-23168)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan de
prestatieafspraken voor het jaar 2019 met
woningcorporatie WoonFriesland en de
huurdersorganisatie De Bewonersraad.

1.Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken
voor het jaar 2019 met Elkien en De
Bewonersraad.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder Anko Postma te mandateren de
Prestatieafspraken 2019 met woningcorporatie Elkien en De Bewonersraad te
ondertekenen.
1.Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken
voor het jaar 2019 met WoonFriesland en De
Bewonersraad.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder Anko Postma te mandateren de
Prestatieafspraken 2019 met woningcorporatie WoonFriesland en De
Bewonersraad te ondertekenen.

Sociaal Domein
4. Financiële context De Swingel (2018-23729)
Op 26 november jl. is het raadsvoorstel
‘onttrekking reserve dorpshuizen’ besproken in
de oriënterende raadsvergadering. De raad is
voorgesteld om € 65.000,- te onttrekken aan de
reserve dorpshuizen voor de verbouw en
verduurzaming van dorpshuis De Swingel te
Wijnjewoude. De raad heeft gevraagd naar de
financiële context met betrekking tot dit
raadsvoorstel.
5. Sportcomplex RWF (2018-22212)
Als een van de weinige sportaccommodaties in
de gemeente was de accommodatie van RWF
niet geprivatiseerd. Eind 2015 zijn hiervoor de
gesprekken opgestart. Tijdens deze
gesprekken kwam ook een capaciteitsvraagstuk
met betrekking tot de velden op tafel. Er is
samen met de vereniging voor beide
onderwerpen een voorstel ontwikkeld.

1. Bijgevoegde brief aan de raad met kenmerk
2018-23726 vast te stellen.

1. De sportaccommodatie van RWF te
privatiseren en de raad d.m.v. bijgevoegd
raadsvoorstel (2018-23395) te vragen een
afkoopsom voor beheer en onderhoud mee te
geven.
2. Een kunstgrasveld te realiseren op het
huidige B-grasveld in Frieschepalen en
hiervoor door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel (2018-21802) een
investeringskrediet aan te vragen.
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6. Jaarverantwoording Kinderopvang en vooren vroegschoolse educatie (VVE)
(2018-22421)
De Inspectie van het Onderwijs informeert het
college door middel van een brief over de
jaarlijkse analyse die is uitgevoerd op basis van
de jaarverantwoording Kinderopvang en de
ingevulde vragenlijst met betrekking tot voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). Met de
bijgevoegde begeleidende brief kan ook de
raad over de stand van zaken ingelicht worden.

1. De brief van de Inspectie van het Onderwijs
ter kennisgeving aan de raad te sturen.
2. De begeleidende 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 11 december 2018 (week
50).
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