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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 24 januari 2017 (week 4)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; 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 17 januari 2017
(week 3).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Gemeentebedrijf
2. Vaststellen brief raad memo oplevering
OWO project BGT (2017-01784)
Het OWO project Basisregistratie Grootschalige
Topografie is opgeleverd. Bijgevoegde memo
wordt aan de drie raden aangeboden. De
memo is afgestemd in de regiegroep.

1. De tekst van de brief aan de raad vast te
stellen (2017-01779).
2. De tekst van de memo aan de raad vast te
stellen (2017-00363).

Ontwikkeling
3. Kadernota sport en bewegen in Zuidoost
Friesland (2016-41281)
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost
Friesland.

4. Beantwoording raadsvraag De Jong
(Opsterlands Belang) (2016-41433)
De heer De Jong (Opsterlands Belang) heeft
tijdens de oriënterende raadsvergadering van
14 november 2016 een vraag gesteld over de
informatieverstrekking bij bestemmingsplanprocedures. De vraag is in bijgaande brief
beantwoord.
5. Wet Bibob (2016-43003)
De Wet Bibob is een (preventief)
bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig
gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning
wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven
vergunning intrekken. Met vaststelling van een
Bibob beleidslijn maakt men inzichtelijk hoe
men met deze verkregen bevoegdheid omgaat
en op welke terreinen men de wet Bibob
toepast.

1. De reactienota aan de WMO-Adviesraad en
CUMO vast te stellen.
2. De kadernota sport en bewegen in Zuidoost
Friesland ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
3. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.
1. Bijgaande brief aan de raad (2016-39667)
vast te stellen.

1. De Bibob beleidslijn Opsterland 2017 vast
te stellen.
2. Het machtigingsformulier opvragen justitiële
documentatie te ondertekenen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
Burgemeester besluit om:
1. De Bibob beleidslijn Opsterland 2017 vast
te stellen.
2. Het machtigingsformulier opvragen justitiële
documentatie te ondertekenen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
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6. Financieel kader 2018-2021 en eerste
begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio
Fryslân (2017-00639)
Van de Veiligheidsregio Fryslân is de kaderbrief
2018-2021 en de eerste begrotingswijziging
2017 ontvangen. In de kaderbrief staat
omschreven welke ontwikkelingen invloed
kunnen hebben op de realisatie of de
financiering van de verschillende
beleidsplannen. De begrotingswijziging gaat
over de extra inzet van de GGD ten aanzien
van vergunninghouders in 2017. Het college en
de gemeenteraad worden in de gelegenheid
gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.
7. Stand van zaken jongerencaravans in
Opsterland (2017-00922)
Stand van zaken jongerencaravans gemeente
Opsterland in 2016.
8. Gemeentelijk jaarverslag Welstand 2015
(2017-00930)
De lokale Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Opsterland heeft de raad ter kennisgeving haar
jaarverslag 2015 toegezonden. Het
gemeentelijk jaarverslag Welstand 2015 is
gereed en kan ook ter kennisgeving aan de
raad worden gezonden. Beide verslagen
kunnen zo tegelijkertijd aan de raad worden
aangeboden.
9. Prestatieafspraken 2017 (2017-01096)
Eind 2016 heeft uw college op basis van de
Woningwet 2015 prestatieafspraken gemaakt
met de in de gemeente werkzame woningcorporaties (Elkien, WoonFriesland, Woonzorg
Nederland, Mooiland) en de huurdersorganisatie De Bewonersraad. De
prestatieafspraken zijn inmiddels door alle
betrokkenen ondertekend. Geadviseerd wordt
de raad in kennis te stellen van de
overeengekomen prestatieafspraken voor 2017.
10. Wet maatschappelijke ondersteuning
(2017-01206)
Voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning wordt jaarlijks
een financieel besluit vastgesteld. In dit besluit
zijn de richtlijnen en tarieven opgenomen voor
het verstrekken van persoonsgebonden budget
voor een Wmo voorziening. De tarieven in 2017
zijn conform uw besluit van 15 november 2016
met 1 % verhoogd ten opzichte van 2016.

1. In te stemmen met de kaderbrief 20182021.
2. In te stemmen met de eerste
begrotingswijziging 2017, na het plaatsen van
een kanttekening.
3. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
5. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio
Fryslân vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de stand van zaken in
2016 van de jongerencaravans in de
gemeente Opsterland.
2. Brief aan de gemeenteraad vast te stellen.
1. Het gemeentelijk jaarverslag Welstand
2015 vast te stellen (corsanr. 2017-00929).
2. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen (corsanr. 2017-00927).

1. De brief aan de raad over de
prestatieafspraken 2017 vast te stellen.

1. Het "Financieel besluit maatschappelijke
ondersteuning Opsterland 2017" vast te
stellen.
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VTH
11. Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsprogramma
2017 VTH Fysieke Leefomgeving
(2017-00053)
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 2016 en
Uitvoeringsprogramma 2017 VTH Fysieke
Leefomgeving.
12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
FUMO (2016-41039)
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
FUMO.

1. Het "Jaarverslag 2016 en
Uitvoeringsprogramma 2017 VTH Fysieke
Leefomgeving" vast te stellen.
2. De bijgevoegde brieven aan de
gemeenteraad en GS van Fryslân vast te
stellen.

1. Onder voorbehoud van toestemming van
de gemeenteraad de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling FUMO vast te
stellen, overeenkomstig de bijlage overzicht
wijzigingen GR FUMO – 2016 (2016-41827).
2. De gemeenteraad voor te stellen om
toestemming te geven voor de wijziging van
de GR FUMO en de tekst van het
raadsvoorstel hiertoe vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017 (week 5).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

