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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 16 mei 2017 (week 20)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; 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 9 mei 2017
(week 19).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Ontwikkeling
2. Advisering aan Ministerie van EZ inzake
winningsplan Langezwaag (2017-14191)
Het Ministerie van EZ heeft op grond van de
gewijzigde Mijnbouwwet (1 januari 2017) bij
brief van 15 februari 2017 uw college om advies
gevraagd over het winningsplan Langezwaag.
3. Beantwoording raadsvragen (2017-14528)
De fractie van Opsterlands Belang heeft vragen
gesteld over de mogelijkheid om gasboringen
uit te laten voeren op industrieterreinen in
plaats van in het buitengebied van Opsterland.
4. Reactie conceptrapportage voor- en
vroegschoolse educatie (vve) in Opsterland
(2017-12085)
Op 4 april jl. hebben wij het conceptrapport over
de kwaliteit van vve ontvangen, met daarin de
bevindingen van het onderzoek dat op
14 februari 2017 door de Inspectie van het
Onderwijs in onze gemeente is uitgevoerd. De
gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om
een reactie in te dienen.
5. Uitvoeringsplan Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid Gemeente Opsterland
2017 (2017-13014)
Op 14 november 2016 heeft de raad van
gemeente Opsterland de nota Lokaal
Gezondheidsbeleid Gemeente Opsterland
2016 - 2019 vastgesteld. De vervolgstap is het
opstellen van een uitvoeringsplan voor de
genoemde beleidsperiode.

1. De bijgevoegde brief aan het Ministerie van
EZ vast te stellen.
2. Een afschrift van de brief als ook de
informatiebrief Ministerie van EZ van
14-04-2017 ter informatie toe te
zenden aan de raad.
1. De antwoordbrief aan de raad vast te
stellen.

1. Het ‘conceptrapport van bevindingen
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie
in 2016-2017 in de gemeente Opsterland' van
de Inspectie van het Onderwijs ter
kennisgeving aan te nemen.
2. De bijgevoegde brief aan de Inspectie van
het Onderwijs vast te stellen.

1. Het uitvoeringsplan Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid Gemeente Opsterland
2017 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan ter kennisgeving aan
de raad te sturen.
3. Het uitvoeringsplan ter kennisgeving te
sturen aan de CUMO en de WMO-raad.
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6. Aanwijzing GGD als toezichthouder Wko
(2017-13695)
In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wko) is voorgeschreven dat
het college de directeur publieke gezondheid
van de betreffende GGD regio aan dient te
wijzen als toezichthouder.

1. De directeur publieke gezondheid van de
GGD Fryslân aan te wijzen als toezichthouder
als bedoeld in de artikelen 1.61, eerste lid en
2.19, eerste lid van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
2. Toe te staan dat in plaats van genoemde
directeur medewerkers van GGD Fryslân
worden aangewezen om onder
verantwoordelijkheid van de directeur namens
hem/haar als toezichthouder op te treden.
3. Bijgaande brief aan GGD Fryslân vast te
stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017 (week 21).
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