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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig

: 4 april 2017 (week 14)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; 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 28 maart 2017
(week 13).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Jaarverslag BCO 2016 (2017-08993)
De bezwarencommissie biedt hierbij het
jaarverslag van 2016 aan. Uit het verslag blijkt
dat er geen enkel besluit hoefde te worden
herroepen.

1. Het jaarverslag 2016 van de bezwarencommissie voor kennisgeving aan te nemen.

Gemeentebedrijf
3. Beantwoording vragen OpsterLanders
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal
(2017-10007)
Op 9 maart 2017 is er door de heer
J. Sieswerda van de fractie OpsterLanders een
achttal schriftelijke vragen gesteld over de
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal. In de
bijgevoegde brief worden de vragen
beantwoord.

1. De brief "Beantwoording schriftelijke vragen
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal" vast
te stellen.

Ontwikkeling
4. Ondernemersfonds Gorredijk (2017-09806)
Omdat er weerstand is ontstaan tegen het
ondernemersfonds in Gorredijk, heeft de
gemeenteraad het college verzocht om hierover
in gesprek te gaan. Met bijgaande brief wordt
verslag gedaan van het gesprek tussen de
wethouder EZ en de voorzitters van de beide
ondernemersverenigingen uit Gorredijk en de
voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds.
5. Invulling Beschut Werk (2017-09586)
Per 2017 moeten gemeenten de voorziening
Beschut Werk voor personen met een
arbeidsbeperking verplicht aanbieden. In dit
voorstel staat hoe wij dit in Opsterland in 2017
en 2018 gaan invullen.
6. Bestuurlijke reactie op het
rekenkameronderzoek naar het gemeentelijk
armoedebeleid (2017-08813)
De Rekenkamercommissie heeft een
onderzoek gedaan naar het armoedebeleid in
de OWO-gemeenten. Er wordt gevraagd om
een bestuurlijke reactie op het onderzoek.
7. Inkoop Jeugdzorg 2018 (2017-10070)
Inkoop Jeugdzorg 2018.

1. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1.De nota Nieuw Beschut Werk gemeente
Opsterland 2017-2018 vast te stellen.
2.Vrijgeven voor inspraak van CUMO.

1. De bestuurlijke reactie (nummer
2017-08844) vast te stellen.

1. Vanaf 1 januari 2018 jeugdhulp provinciaal
in te kopen middels de inkoopstrategie SDF
2018.
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8. Beantwoording motie Sociaal Werkbedrijf
1.De brief aan de raad vast te stellen.
Caparis NV (2017-09862)
BESLUIT GENOMEN OP 29 MAART 2017.
Op 20 maart jongstleden heeft de
gemeenteraad het college van B&W schriftelijk
(Motie Ontwikkelingen rond Sociaal Werkbedrijf
Caparis NV) verzocht om een aantal vragen te
beantwoorden over de ontwikkelingen rond
Caparis en de businesscase Groen Zelf Doen
in het bijzonder. Met deze brief reageren wij op
de door u gestelde vragen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 april 2017 (week 15).
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