Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

20-04-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman (afwezig tussen
10.10u en 10.40u) 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 13 april vast te stellen.
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Vaartijden PHK 2021
Het vaarwegbeheer over het Polderhoofdkanaal berust nog bij de gemeenten
Opsterland en smallingerland. Deze gemeenten moeten daarom een besluit
nemen over de openingstijden daarvan in 2021.

Besluit
1. Het Polderhoofdkanaal gedurende de periode van 15 mei t/m 15
september 2021 tussen 09:00 en 20:00 uur open te stellen voor
recreatievaart.
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Voorgang project MFA De Tynje
Vanwege verschillen in inzicht over de te hanteren werkwijze in het project
MFA De Tynje is afgesproken een extern bureau (Synarchis) in te schakelen.
Het bureau heeft een notitie “Bevindingen en advies interventie ontwikkeling
MFA De Tynje” opgesteld.

Besluit
1. De aanbevelingen uit de notitie over te nemen.
2. De kosten verbonden aan de interventie van Synarchis en het aanstellen
van een procesbegeleider op zich te nemen; de kosten verbonden aan
de interventie van Synarchis (€ 15.000,-) te dekken middels de post
onvoorzien college en voor de kosten van de procesbegeleider (€
20.000,-) middelen bij de raad aan te vragen middels de
perspectiefbrief.
3. Toestemming te geven om - in afwachting van het beschikbaar stellen
van die middelen door de raad - al wel verplichtingen aan te gaan om
bovengenoemde aanbevelingen uit te voeren.
4. De brieven aan de raad en aan de Stichting Comprix en Stichting MFA
De Tynje over de notitie van Synarchis vast te stellen.
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Indienen bezwaarschrift tegen de verlenging van de opsporingsvergunning
koolwaterstof gebied Oosterwolde
Op 15 maart 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat
besloten de opsporingsvergunning koolwaterstof (olie en gas) Oosterwolde aan
Vermilion te verlengen. Een bezwaar tegen dit besluit dient binnen zes weken
te worden ingediend.

Besluit
1. Het bijgevoegd bezwaarschrift tegen verlenging van de
opsporingsvergunning koolwaterstof (olie en gas) Oosterwolde vast te
stellen.
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Beantwoording vragen over toepassen granuliet
Door plaatselijk belang Tijnje zijn aan de raad vragen gesteld over het
toepassen van granuliet in het buitengebied. De raad heeft het beantwoorden
van de vragen ter afhandeling neergelegd bij het College. In bijgevoegde vast
te stellen brief zijn de vragen en antwoorden benoemd.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen door plaatselijk belang
Tijnje aan de raad over het toepassen van granuliet in het buitengebied
vast te stellen.
2. De bijgevoegde brief aan de raad over het beantwoorden van de vragen
vast te stellen.
6

Gewijzigd vaststellen wijzigingsplan Mandewyk 18 Bakkeveen
Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan Mandewyk 18 Bakkeveen,
waarmee de herbouw van de bestaande woning op het adres Mandewyk 18 in
Bakkeveen mogelijk wordt gemaakt.Tijdens de terinzagelegging van het plan
als ontwerp is een zienswijze ingediend door de provincie Fryslân. De
zienswijze heeft er toe geleid dat de planregels zijn aangepast waarbij een
voorwaardelijke verplichting is opgenomen bij de bestemming “Wonen” om een
ecologische quickscan uit te voeren voordat de huidige woning wordt gesloopt.

Besluit
1. Het wijzigingsplan “Mandewyk 18 – Bakkeveen” gewijzigd vast te
stellen.
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Ledenraadpleging VNG Onderhandelaarsakkoord Cao Aan de slag
In juni 2020 hebben gemeenten ingestemd (99%) met het voorstel van het
VNG-bestuur om een cao af te spreken voor mensen met een
arbeidsbeperking. Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een
onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe
cao voor deze doelgroep. Het VNG-bestuur legt het bereikte akkoord met een
positief advies aan de gemeente voor en vraagt of de gemeente wil instemmen
met het onderhandelaarsakkoord.

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’ voor
mensen met een arbeidsbeperking.
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven de onder 1 genoemde
instemming namens het college te communiceren aan de VNG.
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Fusie basisonderwijs Wijnjewoude
De besturen van Stichting Comprix en Stichting Adenium hebben het
voorgenomen besluit genomen om OBS it Twaspan en CBS Votum Nostrum,
beide gevestigd in Wijnjewoude, per 1 augustus 2021 te fuseren. De
gefuseerde school wordt een formele samenwerkingsschool onder bestuur van
Stichting Comprix. Op basis van de Wet op het Primair Onderwijs vraagt
Stichting Comprix een advies over de wenselijkheid van de voorgenomen fusie
aan het college van burgemeester en wethouders.

Besluit
1. Positief te adviseren over de voorgestelde fusie van OBS It Twaspan en
CBS Votum Nostrum tot een samenwerkingsschool in Wijnjewoude.
2. De bijgevoegde conceptbrief aan Stichting Comprix vast te stellen.
3. De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen.
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Subsidie stichting De Delte
De gemeente heeft van stichting de Delte een aanvraag binnengekregen voor
een incidentele subsidie in verband met de onzekerheid die ontstaat door de
coronacrisis.

Besluit
1. Stichting de Delte een subsidie van € 10.000,- toe te kennen voor het
openstellen van het zwembad in 2021 in verband met de onzekerheid
die ontstaat door de coronacrisis.
2. Indien nodig op basis van een exploitatietekort, een extra subsidie van
maximaal 10.000 euro beschikbaar te stellen.
3. De subsidie te dekken uit de middelen van het steunpakket van de
rijksoverheid voor bestrijding van de gevolgen van de corona-crisis.
4. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
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Collegevoorstel aanwijzen toezicht
De gemeente heeft de vraag ontvangen om GGD Fryslȃ n aan te wijzen als
toezichthouder kinderopvang in verband met de Tijdelijke wet maatregelen
covid-19.

Besluit
1. De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslȃ n aan te wijzen als
toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet
kinderopvang en artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid
volgens bijgaand concept-aanwijsbesluit.
2. De Directeur Publieke Gezondheid middels bijgevoegde brief op de
hoogte te stellen van uw aanwijzing.
3. Het besluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1
december 2020.
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Verzoek benoeming leden raad van toezicht Stichting Comprix
Er hebben enkele wisselingen plaatsgevonden in de raad van toezicht van
Stichting Comprix. De statuten van Comprix schrijven voor dat de
gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland leden van
de raad van toezicht formeel benoemen. Stichting Comprix verzoekt de
gemeenteraad om een nieuw lid te benoemen en een bestaand lid voor een
tweede termijn te benoemen.

Besluit
1. De heer Joost Visser voor te dragen bij de gemeenteraad als lid van de
raad van toezicht van Stichting Comprix voor de eerste termijn.
2. Mevrouw Nine Nooter voor te dragen bij de gemeenteraad als lid van de
raad van toezicht van Stichting Comprix voor de tweede termijn.
3. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.
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Projectplan Jeugdagenda
Voorstel van Code Hans om een jeugdagenda 2022-2026 op te stellen met
daarop onderwerpen die jongeren en politiek samen belangrijk vinden om de
komende raadsperiode met elkaar op te pakken.

Besluit
1. Kennis te nemen van het projectplan Jeugdagenda Code Hans.
2. De brief aan de raad over het projectplan jeugdagenda Code Hans vast
te stellen.
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Inkoop jeugdhulp 2022
De Friese gemeenten hebben per 2018 een inkoop Jeugdhulp ingevoerd. De
huidige contracten lopen af op 31 december 2021. Dit betekent dat voor de
periode vanaf 1 januari 2022 jeugdhulp opnieuw ingekocht moet worden. Er is
een projectorganisatie ingericht om het inkoopproces goed te laten verlopen.
Inmiddels is de inkoopstrategie vastgesteld. Met de bijgevoegde brief wordt de
raad hierover geïnformeerd

Besluit
1. Inkoopstrategie jeugdhulp 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De brief aan de raad over de stand van zaken inkoop jeugdhulp 2022
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021 (week 18).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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