Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

01-12-2020

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 24 november vast te stellen.
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Organisatiebesluit 2021
Begin 2020 is het organisatieontwikkelingstraject gestart. In de afgelopen
maanden zijn interviews afgenomen en gesprekken gevoerd met medewerkers
uit alle lagen van de organisatie. Ook het college van B&W, de
ondernemingsraad en de OWO-directie zijn betrokken. Dit traject is begeleid
door adviesbureau & Van de Laar, dat een analyse en advies heeft gemaakt
over de structuur en sturing van de organisatie. Op basis van het advies is een
concept organisatiebesluit gemaakt, dat is besproken in de organisatie. Op 6
oktober heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen over het
organisatiebesluit. De OR heeft vervolgens advies uitgebracht. Met dit besluit
wordt het nieuwe organisatiebesluit definitief vastgesteld.

Besluit
1. Het Organisatiebesluit Opsterland 2021 vast te stellen.
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Integraal applicatielandschap
De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWOgemeenten) hebben hun werkwijze rondom ICT vastgelegd. Er is gekozen voor
een integrale oplossing (of totaaloplossing) met strategisch partnerschap voor
de kernapplicaties in OWO-gemeenten.

Besluit
1. Het vaststellen van het beleid dat de drie OWO-gemeenten een
integrale oplossing wensen met strategisch partnerschap voor de
kernapplicaties.
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Digitale informatiebijeenkomst zorginstellingen Beetsterzwaag
Op 10 december vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats met drie
zorginstellingen uit Beetsterzwaag. Doel van de bijeenkomst is om de inwoners
van Beetsterzwaag meer bekend te laten maken met de zorginstellingen in het
dorp. Wie zijn ze, welke doelgroep bedienen ze en hoe zijn ze te bereiken. Met
de bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd en uitgenodigd om de
bijeenkomst (digitaal) bij te wonen.

Besluit
1. Bijgevoegde brief over de informatiebijeenkomst met drie
zorginstellingen aan de raad vast te
stellen.
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Beantwoording nadere schriftelijke vragen n.a.v. uitspraak RvS inzake PHK
Op 17 september heeft de fractie GroenLinks – OpsterLanders gesteld over de
consequenties van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van
State (ABRvS) inzake de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal. Het college
heeft hierop bij brief van 6 oktober 2020 gereageerd. Naar aanleiding van deze
reactie heeft fractie GroenLinks – OpsterLanders op 2 november 2020 nadere
vragen gesteld. Op deze aanvullende vragen wordt via bijgaande brief
gereageerd.

Besluit
1. De reactie op de nadere schriftelijke vragen van
GroenLinks/OpsterLanders over de uitspraak van de Raad van State
inzake de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal vast te stellen.
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Reactie op schadeclaim inzake PHK
Een inwoner van Nij Beets heeft de gemeente verzocht om een
schadevergoeding wegens een onrechtmatige overheidsdaad inzake het project
Polderhoofdkanaal. De inwoner is van mening dat door de recente uitspraak
van de raad van State vaststaat dat de gemeente jarenlang fout zat, en dat zij
daardoor (vooral immateriële) schade heeft geleden. Via bijgaande brief wordt
de claim afgewezen.

Besluit
1. De reactie op het verzoek om schadevergoeding wegens een
onrechtmatige overheidsdaad inzake het project Polderhoofdkanaal,
vast te stellen.
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Prestatieafspraken 2021 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad
Op basis van de Woningwet 2015 maken wij jaarlijks prestatieafspraken met de
in de gemeente werkzame woningcorporaties en hun huurdersorganisaties.
Bijgaand treft u aan de prestatieafspraken voor het jaar 2021 met
woningcorporaties Elkien en WoonFriesland en de huurdersorganisatie De
Bewonersraad.

Besluit
1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken voor het jaar 2021 met
Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad.
2. De raad op de hoogte te stellen van de overeengekomen
prestatieafspraken voor het jaar 2021 met Elkien, WoonFriesland en De
Bewonersraad.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Anko Postma te mandateren de prestatieafspraken voor het
jaar 2021 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad te
ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 december 2020
(week 50).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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