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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 16 januari 2018
(week 3).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Benoemen leden Centraal en
Hoofdstembureau (2017-35355)
Voor de uitvoering van taken uit de Kieswet is
er in elke gemeente een Centraal en
Hoofdstembureau. De leden hiervan worden
voor vier kalenderjaren benoemd; deze
benoeming is voor de jaren 2018 - 2021. Het
Centraal en Hoofdstembureau bestaat uit vijf
leden en drie plaatsvervangende leden. De
burgemeester is van rechtswege voorzitter.
3. Intrekking Financieringsstatuut 2006
(2018-00682)
Sinds 1 januari 2006 is het Financieringsstatuut
van kracht. Omdat de Financiële verordening al
voorziet in de op grond van het BBV
noodzakelijke regelgeving dient het
Financieringsstatuut te worden ingetrokken.

1. Als plaatsvervangend voorzitter te
benoemen: de locoburgemeester.
2. Als leden te benoemen: de wethouders en
de gemeentesecretaris.
3. Als plaatsvervangende leden te benoemen:
de teamleider Dienstverlening en de
medewerkers verkiezingen van het
Publiekscentrum.

1. Het Financieringsstatuut 2006 in te trekken.

Omgevingsdomein
4. Subsidie 2018 stichting Bibliotheken
Zuidoost Fryslân (2018-00987)
De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
(BZOF) heeft voor 2018 de gebruikelijke
subsidieaanvraag gedaan. Voorgesteld wordt
de subsidie te verlenen en het bijbehorende
prestatiecontract voor 2018 vast te stellen.

1. De stichting BZOF voor 2018 een subsidie
van € 545.794,- te verlenen.
2. Het prestatiecontract 2018 met de stichting
BZOF vast te stellen.
3. De beschikkingsbrief aan de stichting
BZOF vast te stellen.
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Sociaal Domein
5. Verlenging convenant Sociaal Team
Opsterland (2017-35903)
Het Sociaal Team Opsterland is een
multidisciplinair team, dat ernaar streeft
mensen met complexe en meervoudige
problematiek tot zorg te verleiden. In het
Sociaal Team wordt met diverse externe
partijen samengewerkt en met succes. In de
afgelopen jaren is de nodige ondersteuning
verleend aan inwoners van Opsterland en zijn
vele huisuitzettingen voorkomen. De
samenwerking is vastgelegd in het convenant
Sociaal Team Opsterland. Het convenant
eindigt per 31 december 2017. Het convenant
wordt met een jaar verlengd. Wijzigingen in het
convenant worden schriftelijk vastgelegd in een
addendum.
6. Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet en
Wmo (2017-36524)
Rapportage van het ervaringsonderzoek 2016
onder de cliënten van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de Jeugdwet.

1. Bijgaande conceptbrief en het aangehechte
addendum aan de deelnemende partijen vast
te stellen.

1. Het rapport cliëntervaringsonderzoek Wmo
en Jeugdwet gemeente Opsterland 2016 vast
te stellen.
2. Reactie op het advies van de Wmo-raad
vast te stellen.
3. Brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

OWO-VTH
7. Handhavingsverzoek Domela
Nieuwenhuisweg 105A (2018-00793)
Er is een verzoek ingediend om handhavend op
te treden inzake het recreatieverblijf op het
perceel Domela Nieuwenhuisweg 105A in Nij
Beets. Verzocht wordt om de eigenaren te
sommeren om dit bouwwerk, dat ruim 40 jaar
geleden gebouwd is, af te breken.
8. Innemen standpunt over door FUMO
gestelde vragen inzake Besluit VTH
(2018-01027)
Innemen standpunt over door de FUMO
gestelde vragen inzake Besluit VTH.

1. Het verzoek om handhaving af te wijzen.
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.

1. Vooralsnog uitsluitend de wettelijke
basistaken uit het Besluit VTH over te dragen
aan de FUMO.
2. Richtinggevend de projectorganisatie te
adviseren te kiezen voor een zorgvuldig
traject boven een geforceerde invoerdatum.
3. De inventarisatie van activiteiten en
daaraan gekoppelde bedrijven over te laten
aan de gemeenten.
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9. Jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma
2018 VTH fysieke leefomgeving (2018-01071)
Voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten stelt het college ieder jaar een
handhavingsprogramma vast, evenals een
jaarverslag van de uitvoering van de
handhavingsactiviteiten in het voorgaande jaar.
Dit is een verplichting op grond van de Wabo.
Met de inwerkingtreding van de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
gaat deze verplichting ook gelden voor de
vergunningverlening. Voorliggend combidocument betreft het jaarverslag 2017 en
uitvoeringsprogramma 2018 VTH Fysieke
Leefomgeving.

1. Het "jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 VTH fysieke leefomgeving"
vast te stellen.
2. De bijgevoegde brieven aan de
gemeenteraad en GS van 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 30 januari 2018 (week 5).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

