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Datum vergadering
Aanwezig
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: 31 oktober 2017 (week 44)
Ellen van Selm; Anko Postma; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 17 oktober 2017
(week 42).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Verordeningen belastingen en heffingen
2018 (2017-29585)
De verordeningen voor belastingen en
heffingen zijn, indien noodzakelijk,
geactualiseerd en de tarieven zijn aangepast.

3. Voorbereiding verantwoording 2017
(2017-29251)
Aan de raad kan het P&C document
Voorbereiding verantwoording 2017 ter
besluitvorming worden voorgelegd.
4. Beantwoorden vragen van de gemeenteraad
met betrekking tot de ontwerpbegroting
2018 (2017-29677)
Bij de behandeling van de ontwerpbegroting
2018 in de oriënterende raad zijn door de raad
vragen gesteld. Enkele vragen moeten nog
schriftelijk beantwoord worden.
5. Beroep Kwijtschelding (2017-29317)
Een inwoner van Gorredijk heeft beroep
ingesteld tegen de beslissing van de
invorderingsambtenaar om geen kwijtschelding
te verlenen. Op basis van de herbeoordeling is
er geen aanleiding het besluit van de
invorderingsambtenaar te herzien.
6. Beslissing op beroep kwijtschelding
(2017-29834)
Een inwoner van Wijnjewoude heeft beroep
ingesteld tegen de afwijzing van zijn verzoek
om kwijtschelding voor 2017. Zijn beroep wordt
gegrond verklaard en de kwijtschelding alsnog
verleend.
7. Raadsbrief precario (2017-30458)
De raad wordt geïnformeerd over de actuele
ontwikkelingen op het gebied van de
procedures inzake de aanslagen precariobelastingen.

1. De tekst van de raadsvoorstellen
(documentnummers 2017-27870; 201727871; 2017-27872; 2017-27874; 201727875; 2017-27879) vast te stellen.
2. De bijlage "Voorgestelde wijzigingen
verordeningen 2018" (documentnummer
2017-28235) vast te stellen.
1. Het raadsvoorstel Voorbereiding
verantwoording 2017 (documentnummer
2017-28140) aan de raad ter besluitvorming
aan te bieden.
1. De antwoorden op de vragen van de raad
met betrekking tot de begroting 2018 zoals
weergegeven in de brief aan de raad vast te
stellen.
2. De brief aan de raad (documentnummer
2017-29676) vast te stellen.
1. De uitspraak beroep kwijtschelding 2017
(kenmerk 56197) vast te stellen.

1. De beslissing op het beroep (2017-29833)
vast te stellen.

1. De brief aan de raad (2017-30449) vast te
stellen.
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Omgevingsdomein
8. Nader onderzoek naar toekomst sport
Gorredijk (2017-29158)
Bij de voorbereiding van het uitbreiden van
sportcentrum Kortezwaag is naar voren
gekomen dat de bestaande sporthal niet meer
aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd.
Om toekomstbestendig sport aan te blijven
bieden is het nodig om ook de bestaande hal
aan te passen. Verder onderzoek is noodzakelijk om te kijken hoe deze kansen optimaal
benut kunnen worden zodat Kortezwaag kan
uitgroeien tot hèt sportpark van Gorredijk en
omgeving.
9. Brief raad Wijnjewoude Energie Neutraal
(2017-29578)
In de raadsvergadering van 9 oktober 2017 is
er gesproken over de plannen voor een
zonneveld van de energiecoöperatie
Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). In
bijgaande brief aan de raad wordt uitleg
gegeven over de mogelijkheden van het
zonneveld en het vervolg van onze
inspanningen voor WEN.
10. Nota grondbeleid Opsterland 2018-2021
(2017-29384)
Na vaststelling van de Omgevingsvisie en de
Woonvisie is de tijd gekomen om het grondbeleid te herzien. In de Nota grondbeleid
Opsterland 2018-2021 worden de kaders
gesteld voor het grondbeleid voor de komende
vier jaren.

1. Onderzoek te laten uitvoeren naar de
ontwikkelingsvisie op de sport in Gorredijk in
relatie tot sportcomplex Kortezwaag.
2. De bijgevoegde onderzoeksvragen vast te
stellen.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel met
betrekking tot de Nota grondbeleid Opsterland
2018-2021 (2017-29383) vast te stellen.

Sociaal Domein
11. Beantwoording vragen OpsterLanders m.b.t.
de inzet van vrijwilligers bij schuldhulp
(2017-29099)
Op 9 oktober heeft de heer J. Sieswerda van de
fractie van OpsterLanders een aantal vragen
gesteld over de inzet van vrijwilligers bij de
schuldhulp. In de bijgevoegde brief is de
beantwoording van de vragen terug te vinden.
12. Convenant vroegtijdige signalering
schuldenproblematiek (2017-29639)
In Opsterland zijn wij al langer bezig om
mogelijke schuldenproblematiek eerder te
signaleren. We zetten daarbij o.a. in op
preventie, vroegsignalering en communicatie.
Een nieuw instrument hierin is de
samenwerking met de Friesland
Zorgverzekeraar. Voor deze samenwerking is
het noodzakelijk een convenant te
ondertekenen.

1. De bijgaande brief (2017-29070) vast te
stellen.

1.Het "convenant vroegtijdige signalering
schuldenproblematiek" met de Friesland
Zorgverzekeraar aan te gaan.
2.De raad hierover in een volgende
bijeenkomst nader te informeren.
De Burgemeester besluit om:
1. Wethouder Wietze Kooistra te mandateren
voor ondertekening van dit convenant tijdens
het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en
Inkomen op 2 november 2017.
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13. Voortzetting Buurtsportcoach 2018-2021
(2017-28711)
Voortzetting Buurtsportcoach in Opsterland
2018-2021.

1. In te stemmen met de notitie voortzetting
project Buurtsportcoach in Opsterland 20182021 en de bijbehorende begroting.
2. De intentieverklaring voor 140 % voor
2018-2021 (2017-29003) vast te stellen.

14. Mandatering Gesloten Jeugdhulp in
Vrijwillig Kader (2017-27257)
Mandatering Gesloten Jeugdhulp in Vrijwillig
kader.

De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Anko Postma te machtigen om
namens de gemeente Opsterland de
samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls
Combinaties in Opsterland 2018-2021 te
ondertekenen.
1. De voorbereiding van de besluitvorming
voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader
tijdens kantooruren neer te leggen bij de in
bijgaand stuk (2017-29541) genoemde
aangewezen Gecertificeerde Instellingen.
2. De besluitvorming voor gesloten jeugdhulp
in vrijwillig kader buiten kantooruren te
mandateren aan de in bijgaand stuk (201729543) genoemde aangewezen
Gecertificeerde Instellingen.
De Burgemeester besluit om:
1. Het bijgaande (2017-27756)
machtigingsbesluit vast te stellen.
1. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.

15. Verordening Hart voor Jeugd 2018
(2017-29636)
Verordening Hart voor Jeugd 2018.
1. Bijgaand raadsvoorstel (inclusief
16. Wet maatschappelijke ondersteuning
(2017-29730)
verordening) vast te stellen.
De huidige Wmo verordening is niet langer
actueel vanwege gewijzigde landelijke
regelgeving en jurisprudentie. De VNG heeft de
standaard verordening aangepast, welke de
basis is voor de nieuwe Wmo verordening in
Opsterland. Essentie van de nieuwe
verordening is dat de beslisbevoegdheid over
een aantal onderwerpen weer bij de
gemeenteraad wordt neergelegd, waar dat
volgens jurisprudentie niet aan het college van
B en W gedelegeerd had mogen worden. De
betreffende onderwerpen staan beschreven in
dit raadsvoorstel.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 november 2017 (week
45).
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