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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 5 februari 2019 (week 6)
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 29 januari 2019
(week 5).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Motie wethouderspreekuur (2019-00538)
Op 5 november 2018 heeft de raad een motie
over een wethouderspreekuur aangenomen.
Het college van B&W reageert met een brief
aan de raad op deze motie. Er wordt een
tweewekelijks wethouderspreekuur ingesteld.
3. Algemene inkoopvoorwaarden 2019,
inhuurvoorwaarden en GIBIT-voorwaarden
vaststellen (2019-00959)
Het vaststellen van de algemene inkoopvoorwaarden levering en diensten OWO 2019,
inkoopvoorwaarden voor inhuur derden en de
GIBIT-voorwaarden.

1. Een tweewekelijks college-spreekuur in te
stellen.
2. De brief aan de raad over de motie
wethouderspreekuur vast te stellen.

1. De algemene inkoopvoorwaarden levering
en diensten OWO 2014 in te trekken per
01.03.19 en algemene inkoopvoorwaarden
levering en diensten OWO 2019 (2019-00989)
per 01.03.2019 vast te stellen.
2. De aanvullende inkoopvoorwaarden voor
inhuur derden (2019-00992) per 01.03.2019
vast te stellen.
3. De GIBIT-voorwaarden (ICT-voorwaarden)
(2019-00985) per 01.03.2019 vast te stellen.

Omgevingsdomein
4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Langezwaag Kom (2019-01249)
De procedure voor het bestemmingsplan
“Langezwaag Kom” is inmiddels zover
gevorderd dat het bestemmingsplan door de
gemeenteraad kan worden vastgesteld. Er zijn
een tweetal zienswijzen op het plan ingediend,
waarvan er een aanleiding geeft tot een
aanpassing van het bestemmingsplan.
Daarnaast zijn er nog ambtshalve
aanpassingen noodzakelijk gebleken. Uw
college wordt geadviseerd het bijgaande
raadsvoorstel en conceptraadsbesluit dat
voorziet in een gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan vast te stellen.

1. Het bijgaande raadsvoorstel en
conceptraadsbesluit vast te stellen.
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5. Ondernemers Fonds Gorredijk (2018-24003)
In 2015 is afgesproken het Ondernemersfonds
Gorredijk na drie jaar te evalueren. Uit het
draagvlakonderzoek dat door de Stichting
Ondernemersfonds Gorredijk in samenwerking
met de beide ondernemersverenigingen is
uitgevoerd, komt naar voren dat het
afgesproken draagvlak voor voortzetting van
het Ondernemers Fonds Gorredijk net niet is
gehaald. Daarmee komt de huidige vorm van
financiering van de activiteiten te vervallen.
6. Reactie op voorstel van actiecomité De
Skâns (2019-01456)
Op 10 januari 2019 ontving uw college een
voorstel van de actiegroep 'Dizze Skâns moat
bliuwe'. Het actiecomité stelt voor om de
huidige Skâns te renoveren en te laten
exploiteren door een lokale ondernemer. Met
bijgevoegde brief reageert u op dit voorstel.
7. Intentieverklaring Sterk Techniek onderwijs
(2019-00742)
Het ministerie van OCW heeft voor het VMBO
de Subsidieregeling ‘Sterk techniekonderwijs
2020-2023’ in het leven geroepen. Scholen in
de regio maken hiervoor een plan en willen
vooraf een intentieverklaring laten ondertekenen door onze gemeente, de gemeente
Smallingerland, de deelnemende scholen en
een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.
8. Project Tinco Lycklama à Nijeholt
(2019-01264)
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van
Europa 2018 ligt achter ons net als de
tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt.
Zonder het initiatief en de bijdrage van Cannes
was deze tentoonstelling niet mogelijk geweest.

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
de "Verordening op de heffing en invordering
van reclamebelasting Gorredijk 2016" in te
trekken per 1 januari 2019.
2. De overeenkomst "Ondernemersfonds
Gorredijk 2016-2018" met de Stichting
Ondernemersfonds Gorredijk per 1 januari
2019 te beëindigen, onder voorbehoud van
het raadsbesluit om de verordening in te
trekken.
1. Afwijzend te reageren op het voorstel van
het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe'.
2. Bijgevoegde brief aan het actiecomité
(2018-01437) vast te stellen.

1. De intentieverklaring voor "Sterk
techniekonderwijs" met CSG Liudger te
ondertekenen zodat de penvoerder van het
CSG Liudger een subsidieaanvraag kan
indienen bij het ministerie van OCW.

1. De brief aan de burgemeester van Cannes
vast te stellen.
2. Een afschrift van de brief ter informatie
naar de raad te sturen.

Sociaal Domein
9. Verslag bespreking schoolbesturen van
7 januari jl. (2019-01385)
Het verslag van het overleg over het
evaluatierapport IHP aangevuld met de
opmerkingen van de schoolbesturen ter
informatie brengen aan de raad.
10. Regeling werkvoucher Fryslân Werkt
(2019-01045)
Per 1 december 2018 eindigt de
Werkvoucherregeling in het kader van ESF
Brug naar Werk II. De wens is er de
Werkvoucherregeling wegens succes te
verlengen.
11. Digitaal kwaliteitsonderzoek Wmo
(2019-01166)
Jaarlijks houden we een digitaal
kwaliteitsonderzoek onder alle gecontracteerde
aanbieders van Wmo ondersteuning. De
resultaten zijn verwoord in een rapportage en
voorzien van aanbevelingen. Het onderzoek is
in OWO-verband uitgevoerd.

1. Het verslag van 7 januari 2019 van de
informatieve bijeenkomst over het evaluatierapport IHP aangevuld met de schriftelijke
opmerkingen van de schoolbesturen ter
informatie brengen aan de raad.
1. De Werkvoucher regionaal uniform vast te
stellen per 1 januari 2019.
2. Een jaarlijks subsidieplafond vast te stellen
in de overeenkomst.

1. Het digitale kwaliteitsonderzoek vast te
stellen.
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12. Veiligheidsanalyse integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 (2019-00047)
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad
de startnotitie om te komen tot het integrale
veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. In
deze startnotitie staat omschreven dat aan de
hand van een opgestelde veiligheidsanalyse,
inclusief advies voor de te kiezen prioriteiten,
deze analyse aan de raad zal worden
voorgelegd. De veiligheidsanalyse, inclusief
advies, ligt nu voor.

1. De veiligheidsanalyse om te komen tot het
integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te
stellen.
2. De raad voor te stellen de volgende
veiligheidsonderwerpen voor de komende vier
jaren te prioriteren:
a. ondermijning;
b. woninginbraken;
c. verkeersveiligheid;
d. aanpak van overlast.
3. De infographic 'Veiligheidsplan' vast te
stellen.
4. Het bijbehorende raadsvoorstel vast te
stellen.

OWO-VTH
13. Implementatie LHS (2019-00925)
Het Openbaar Ministerie heeft per brief van
10 december 2018 aandacht gevraagd voor de
toepassing van de Landelijke
Handhavingsstrategie (LHS) en de aansturing
van de Boa's in de gemeente Opsterland.
Geadviseerd wordt het OM te berichten dat
Opsterland in lijn met de gemaakte afspraken
handelt zowel wat betreft de LHS als de inzet
van de Boa's.

1. Antwoordbrief aan het OM vast te stellen
conform conceptbrief (2019-00917).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019 (week 7).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

