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:
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:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 12 februari 2019
(week 7).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Toekenning sportpenning (2019-02191)
Schaatsster Femke Kok is wereldkampioen
allround geworden bij de junioren. Het college
van B&W wil haar voor deze uitzonderlijke
sportieve prestatie de sportpenning van de
gemeente Opsterland toekennen.
3. Vaststellen zelfevaluatie BRP 2018
(2019-01922)
Jaarlijks moet de kwaliteit van de inhoud en de
processen van de Basisregistratie personen
worden vastgesteld middels een zelfevaluatie.
De uitkomst van dit onderzoek wordt verstuurd
naar het ministerie van BZK en de Autoriteit
Persoonsgegevens.

1. Aan Femke Kok de sportpenning van de
gemeente Opsterland toe te kennen.
2. De sportpenning uit te reiken op
1 maart 2019 in dorpshuis 't Trefpunt in Nij
Beets.
1. De managementrapportage en het
uittreksel met de resultaten van de
zelfevaluatie BRP 2018 vast te stellen.
2. Aanbiedingsbrieven vast te stellen.

Omgevingsdomein
4. Beantwoording raadsvragen MFA Gorredijk
en SOC Kortezwaag (2019-02265)
Maandag 25 februari 2019 behandelt de
oriënterende raad de voorstellen over de
projecten MFA Gorredijk en SOC Kortezwaag.
Voorafgaand zijn er door verschillende fracties
schriftelijke vragen ingediend. De vragen die tot
en met donderdag 21 februari zijn ontvangen
worden beantwoord met bijgevoegde brief en
bijlage.
5. Plaatsen woonunit aan de Geawei in Nij
Beets (2019-00429)
Er is een verzoek om heroverweging gedaan
naar aanleiding van de eerdere afwijzing van
het verzoek om in verband met gezondheidsredenen een woonunit voor mantelzorg te
mogen plaatsen op een perceel aan de Geawei
in Nij Beets.
6. Gefaseerde vervanging zieke essen in
Opsterland (2019-00526)
Veel essen zijn aangetast door de
essentaksterfte. Daarom wordt vanaf 2019
gestart met de kap van de zieke bomen en
vervanging met andere soorten.

1.De tekst van de brief (2019-02264) en de
bijbehorende beantwoording van de
schriftelijke vragen (2019-02267) vast te
stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 22 FEBRUARI
2019.

1. Geen medewerking te verlenen aan de
plaatsing van een woonunit voor mantelzorg
aangezien de gezondheidssituatie van
betrokkene dat niet rechtvaardigt.
2. De bijgevoegde antwoordbrief vast te
stellen.

1. De gefaseerde vervanging van zieke essen
in Opsterland uit te voeren.
2. Het restantbudget 2018 van € 146.000 mee
te nemen in het voorstel van de
Resultaatbestemming bij het vaststellen de
verantwoording 2018.
3. De brief (2019-01047) aan de raad vast te
stellen.

2

7. Informatie gemeenteraad over REC
1. De brief (2019-00933) aan de raad vast te
Harlingen (2019-00935)
stellen.
In 2018 zijn meerdere malen storingen geweest
bij de REC Harlingen. Het college van B&W van
Harlingen heeft aan alle Friese gemeenten
schriftelijk hun zorgen geuit. De gemeenteraad
heeft tijdens haar vergadering van 10 december
verzocht op de hoogte gehouden te worden.

Sociaal Domein
8. Buurtbemiddeling (2019-01237)
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier
om burenruzies of kleine ergernissen tussen
buren vroegtijdig aan te pakken en verdere
escalatie te voorkomen. Op 1 maart 2018 is de
pilot buurtbemiddeling in Opsterland van start
gegaan. Deze pilot heeft een loopduur tot
1 maart 2019.

1. In te stemmen met de verlenging van de
pilot buurtbemiddeling voor de duur van één
jaar.
2. Scala Welzijn de opdracht te geven om de
pilot te blijven uitvoeren.
3. De brief aan de raad (2019-01943) vast te
stellen.
4. De brief aan Scala Welzijn (2019-01250)
vast te stellen.
9. Plan van aanpak JOGG Opsterland 2018 1. Bijgaand plan van aanpak JOGG
2021 (2019-01343)
Opsterland september 2018 - september 2021
Per 1 juni 2018 heeft gemeente Opsterland zich vast te stellen.
aangesloten bij het landelijke programma
2. Het restantbudget over 2018 ad € 38.000
mee te nemen in de resultaatbestemming bij
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Wij
willen de komende jaren inzetten op preventie
de verantwoording 2019.
en een impuls geven aan initiatieven die gericht 3. Het plan van aanpak ter kennisgeving aan
de raad te sturen.
zijn op preventie. De JOGG-regisseur heeft in
samenwerking met diverse partijen een plan
van aanpak opgesteld voor de komende drie
jaar. Dit plan ligt voor ter vaststelling.

OWO-VTH
10. Afwijken welstandsadvies ten behoeve van
plaatsing scorebord (2019-01699)
Afwijken van welstandsadvies om zo mee te
kunnen werken aan de verlening van een
vergunning voor het scorebord in
Frieschepalen.

1. Af te wijken van het welstandsadvies van
Hûs en Hiem inzake het plaatsen van een
scorebord Boskdobbe 2 te Frieschepalen.
2. De welstandscommissie Hûs en Hiem
hiervan op de hoogte te brengen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019 (week 10).
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