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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 19 september 2017 (week 38)
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 12 september 2017
(week 37).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Versturen ondertekende intentieovereenkomst project MFA Gorredijk
(2017-25836)
Op 5 september heeft u besloten de
intentieovereenkomst MFA Gorredijk aan te
gaan en is toegezegd om de ondertekende
overeenkomst te delen met de raad. Op
12 september is de overeenkomst ondertekend.
3. Realisatie van zes bouwkavels t.b.v.
vrijstaande woningen aan de Burg.
Selhorstraat te Gorredijk (2017-16617)
Bouwbedrijf Van Wijnen vraagt om het gebied
dat bestemd is voor drie appartementengebouwen aan te passen, zodat vrijstaande
woningen gerealiseerd kunnen worden.
Hiervoor moet een nieuwe overeenkomst
worden afgesloten en een beeldkwaliteitplan
worden vastgesteld. Als deze stappen
genomen zijn kan de benodigde procedure
worden opgestart voor de wijziging van de
bestemming van het gebied, zoals uitgewerkt is
in het Wijzigingsplan Voltawerk
NLIMRO0086.05BPWBSelhorst-0201.

1. De tekst van de brief aan de gemeenteraad
vast te stellen.

1. In te stemmen met de realisatie van zes
bouwkavels t.b.v. vrijstaande woningen aan
de Burg. Selhorststraat te Gorredijk.
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst met Van Wijnen en
bijbehorende publicatietekst voor de
gemeentepagina.
3. Het Beeldkwaliteitplan Voltawerk
SR160032 vast te stellen.

Sociaal Domein
4. Verkoop inventaris MFC De Wier
(2017-24581)
De exploitanten van MFC De Wier hebben
aangegeven graag zelf te willen beschikken
over de inventaris van MFC De Wier. De
exploitanten hebben daarom onlangs een bod
uitgebracht ter overname van de inventaris van
MFC De Wier.
5. Onderzoek rekenkamercommissie Wmo2015
(2017-25496)
In 16 Friese gemeenten heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het beleid
en de uitvoering van de Wmo2015. De
rapportage is klaar en vraagt nu om een
bestuurlijke reactie, om vervolgens te worden
aangeboden aan de gemeenteraad.

1. De inventaris (excl. gymmaterialen) in MFC
De Wier voor € 17.500,- te verkopen aan VOF
De Triangel.

1. Bijgaande brief (2017-25575) vast te
stellen, waarin de bestuurlijke reactie op het
onderzoeksrapport is verwoord.
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6. Beëindiging peuteropvang Kinderopvang
Opsterland (2017-25898)
Kinderopvang Opsterland BV is sinds februari
2016 houder van vijf locaties voor peuteropvang in Opsterland. Zij heeft aangegeven
deze locaties per 20 oktober 2017 te
beëindigen.
7. Tijdelijke subsidieregeling taalniveau 3F
Opsterland (2017-24560)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft aangekondigd dat alle
kleinere gemeenten, waaronder Opsterland,
ervoor moeten zorgen dat uiterlijk
1 augustus 2019 alle pedagogisch
medewerkers die voorschoolse educatie geven
moeten voldoen aan taalniveau 3F. Hierdoor
zijn deze beroepskrachten beter in staat om
aan kinderen met een (risico op)
taalachterstand een rijke taalomgeving te
bieden en hen te ondersteunen in hun
taalontwikkeling.
Nalevingsonderzoek 'alcoholverstrekking
aan jongeren onder de 18 jaar' (2017-25106)
8. In het voorjaar van 2017 is door het Platform
De Nuchtere Fries (een samenwerkingsverband
van alle Friese gemeenten aangestuurd door
GGD Fryslân) het tweede nalevingsonderzoek
'alcoholverstrekking aan jongeren onder de
18 jaar' gehouden. De resultaten hiervan zijn op
12 september 2017 gerapporteerd en
gepresenteerd aan publiek en pers.
Geadviseerd wordt de gemeenteraad via
bijgaande brief te informeren over de resultaten
van het rapport, alsmede over de tot nu toe
genomen en de te nemen acties.

1.Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

1. De "Tijdelijke subsidieregeling taalniveau
3F Opsterland" vast te stellen.
2. De aanvraagformulieren behorende bij de
subsidieregeling vast te stellen.

1. De brief aan de raad over het
nalevingsonderzoek 'alcoholverstrekking aan
jongeren onder de 18 jaar' vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 (week
39).
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