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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 8 januari 2019 (week 2)
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 18 december 2018
(week 51).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Normenkader 2018 (2018-22612)
Van de gemeente wordt verwacht dat aan de
accountant een volledig overzicht van de
relevante wet- en regelgeving wordt gegeven.
Dit normenkader moet de gemeente zelf
actueel houden. Het geactualiseerde normenkader over 2018 is opgesteld en wordt u hierbij
aangeboden. Voorgesteld wordt om dit
normenkader per 31 december 2018 vast te
stellen en het normenkader ter kennisgeving te
brengen van de gemeenteraad.

1. Het normenkader per 31 december 2018
vast te stellen (2018-23912).
2. De gemeenteraad het normenkader 2018
ter kennis te brengen en de tekst van de
begeleidende brief vast te stellen
(2018-22627).

Omgevingsdomein
3. MFA Gorredijk (2018-24855)
Het voorlopig ontwerp van het project MFA
Gorredijk is in concept gereed. Om door te
kunnen gaan naar de opstelling van een
definitief ontwerp, is het nodig dat het voorlopig
ontwerp wordt vastgesteld. Daarnaast is het
nodig dat de raad hierover wordt geïnformeerd
en door u wordt uitgenodigd voor de geplande
informatiebijeenkomst op 22 januari 2019.

1. Het voorlopig ontwerp van het project MFA
Gorredijk, voor de bouwdelen De Treffer en
De Skâns, inclusief bouwen volgens ENGnorm, vast te stellen.
2. Te starten met het opstellen van het
definitief ontwerp voor de bouwdelen De
Treffer en De Skâns.
3. Aan het definitief ontwerp de volgende
voorwaarden te verbinden:
a. Het sluiten van een overeenkomst met
Comprix over een financiële bijdrage van
Comprix aan onder andere
verduurzamingsmaatregelen;
b. Met de partners afspraken te maken over
de wijze van verdeling van exploitatievoordelen als gevolg van door de gemeente
gepleegde investeringen in energieneutrale
maatregelen.
4. Opdracht te verstrekken tot het uitvoeren
van een toetsing van de stichtingskostenraming van het voorlopig ontwerp, zoals
vastgesteld in besluitpunt 1, inclusief de
bijbehorende kostenoverzichten.
5. De geactualiseerde planning vast te stellen.
6. De tekst van de brief aan de raad vast te
stellen.
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4. Deelname aan het koepelproject
verduurzaming Zuidoost Fryslân
(Streekagenda regio Zuidoost Fryslân
periode 2018-2019) (2018-23982)
Vanuit de opgave Energietransitie worden in
regioverband Streekagenda Zuidoost Fryslân
duurzaamheidsonderzoeken uitgevoerd.

1. In te stemmen met deelname aan het
project Energietransitie Zuidoost Fryslân
2018 - 2019 (2018-25109).
2. Gemeente Heerenveen te machtigen als
vertegenwoordiger van het Koepelproject
Verduurzaming Zuidoost Fryslân (uitvoeringsproject Streekagenda regio Zuidoost Fryslân
periode 2018 - 2019) (2018-24144).

Sociaal Domein
5. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017
(2018-24786)
Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 is
uitgevoerd in OWO-verband en geeft aan wat
de beleving is van gebruikers voor Jeugdhulp in
de gemeente Opsterland. Voorgesteld wordt
om kennis te nemen van de uitkomsten van het
onderzoek en de gemeenteraad hierover te
informeren met bijgevoegde brief en een
afschrift hiervan aan de Adviesraad Sociaal
Domein te zenden.

1. Kennis te nemen van het
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017.
2. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.
3. Een afschrift van deze brief aan de
Adviesraad Sociaal Domein te zenden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019 (week 3).
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