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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 8 oktober 2018 (week 41)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 2 oktober 2018
(week 40).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Reactie op brieven m.b.t. De Wissel 1
(2018-20403)
Een aantal bewoners aan 't Merkelan hebben
de laatste maanden intensief met de gemeente
gecorrespondeerd over de uitleg van de
gerechtelijke uitspraak inzake het
bestemmingsplan en (het vergunnen en
handhaven van) werkzaamheden op het adres
De Wissel 1. De raad is in deze zaak benaderd,
en wil daarom geïnformeerd worden over de
afwikkeling.
3. Brief raad over bijdrage provincie project
Polderhoofdkanaal (2018-20456)
Bij de beantwoording van vragen van de heer
H. de Jong (Opsterlands Belang) over de
juridische kosten van het project PHK en tijdens
de raadsvergadering van 5 maart jl. is
toegezegd dat de raad zou worden
geïnformeerd over het resultaat van de
bespreking van wethouder Jonkman met de
provincie met betrekking tot onder andere een
eventuele verdeling van de juridische kosten.

1. Bijgaande brieven (2018-19944 en
2018-20050) vast te stellen.
2. De raad te informeren via bijgaande brief
(2018-20405).

1. Brief aan de raad vaststellen (2018-20457).

Sociaal Domein
4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA
over kwetsbare leerlingen die niet meer naar
werk worden begeleid (2018-19748)
Op 16 september heeft mevrouw Brouwer van
de Partij van de Arbeid een aantal vragen
gesteld over kwetsbare leerlingen en hun
begeleiding naar werk. De brief met de
beantwoording van de vragen moet door het
college worden vastgesteld.
5. Vaststelling brief aan Timpaan Welzijn
(2018-20694)
Op 1 oktober jl. is een brief van Timpaan
Welzijn binnengekomen waarin zij hun zorgen
uitspreken over de tijdsplanning voor de
aanbesteding van het Jongerenwerk en de
Vrijwilligersvacaturebank. De brief is CC naar
alle raadsleden gegaan. Geadviseerd wordt om
op korte termijn op ambtelijk niveau met
Timpaan Welzijn hierover overleg te hebben.

1. Bijgaande brief (2018-19747) vast te
stellen.

1. De brief aan Timpaan Welzijn vast te
stellen.
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6. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 20192022 (2018-17667)
Het huidige integrale veiligheidsbeleid heeft een
looptijd tot eind 2018. Om die reden wordt
gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019 t/m 2022. In het
coalitieakkoord Opsterland 2018-2022 heeft de
gemeenteraad vastgelegd dat de gehele raad
bij het opstellen van dit beleid betrokken wordt,
zodat gezamenlijk prioriteiten gesteld kunnen
worden. In deze startnotitie is een procesvoorstel uitgewerkt om te komen tot een
integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.

1. De startnotitie om te komen tot integraal
veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen.
2. Het bijbehorende raadsvoorstel vast te
stellen.

OWO-VTH
7. Reactie op brief Geaflecht over Talant
(2018-20658)
Het bestuur van Natuurvereniging Geaflecht
heeft schriftelijk haar zorgen geuit over de
werkzaamheden op het terrein van Talant in
Beetsterzwaag. Daarom wordt onder meer
verzocht om er op toe te zien dat schade aan
bomen wordt voorkomen. In bijgaande brief
wordt gereageerd op de vragen en
opmerkingen van Geaflecht.

1. Bijgaande brief (2018-20558) vast te
stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018 (week
42).
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