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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 28 november 2017 (week 48)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 21 november 2017
(week 47).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Protocol Integriteitsschendingen door
burgemeester of wethouder 2018
(2017-30873)
Voorstel aan de raad om het 'Protocol
Integriteitsschendingen door burgemeester of
wethouder 2018' vast te stellen.

1. De raad voor te stellen het "Protocol
Integriteitsschendingen door burgemeester of
wethouder 2018" vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Vaststellen bestemmingsplanwijziging voor
een perceel aan de Burgemeester
Selhorststraat in Gorredijk (2017-32002)
Vaststellen van de bestemmingswijziging van
een perceel aan de Burgemeester
Selhorststraat in Gorredijk, waarbij de tegen het
ontwerp wijzigingsplan ingebrachte zienswijzen
zijn meegewogen.
4. Vaststelling bestemmingsplan Tjalling
Harkeswei 101 te Wijnjewoude (2017-32029)
De procedure voor het bestemmingsplan
"Tjalling Harkeswei 101 te Wijnjewoude" is
inmiddels zover gevorderd dat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad kan
worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Uw college wordt voorgesteld het
bijgaande raadsvoorstel en concept
raadsbesluit vast te stellen.

1. In de ingediende zienswijzen geen
aanleiding te zien om het wijzigingsplan aan
te passen.
2. Het wijzigingsplan vast te stellen conform
bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.
3. De antwoordbrief aan de indiener van de
zienswijzen vast te stellen conform
bijgevoegde concept brief.
1. Het bijgaande raadsvoorstel en concept
raadsbesluit vast te stellen.
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5. Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
afwijzing planschadevergoeding ex artikel
6.1. Wro (eigenaren It Merkelân 39 te
Beetsterzwaag) (2017-32411)
Bij brief van 2 juni 2017 hebben de eigenaren
van het pand It Merkelân 39, 9244 CW te
Beetsterzwaag, een bezwaarschrift ingediend
tegen uw besluit van 9 mei 2017 om geen
planschadevergoeding toe te kennen naar
aanleiding van het door de gemeenteraad op
24 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan
"Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de
weg ‘t Rond, te Beetsterzwaag" (1e fase
herontwikkeling terrein van Talant). De
BezwarenCommissie Opsterland heeft uw
college op 13 november jongstleden
geadviseerd het bestreden besluit ongewijzigd
in stand te laten.
6. Prestatieafspraken 2018 met Elkien en De
Bewonersraad (2017-31636)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan de
prestatieafspraken voor het jaar 2018 met
woningcorporatie Elkien en de huurdersorganisatie De Bewonersraad.
7. Prestatieafspraken 2018 met WoonFriesland
en De Bewonersraad (2017-31637)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan de
prestatieafspraken voor het jaar 2018 met
woningcorporatie WoonFriesland en de
huurdersorganisatie De Bewonersraad.
8. Prestatieafspraken 2018-2022 met Woonzorg
Nederland (2017-31639)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan de
prestatieafspraken voor 2018-2022 met
woningcorporatie Woonzorg Nederland.
9. Activiteitenoverzicht - prestatieafspraken
2018 Mooiland (2017-31640)
Op basis van de Woningwet 2015 moet de
gemeente prestatieafspraken maken met in de
gemeente werkzame woningcorporaties en hun
huurdersorganisaties. Bijgaand treft u aan het
activiteitenoverzicht 2018 van woningcorporatie
Mooiland. Mooiland beschouwt dit document
als Prestatieafspraken voor het jaar 2018.

1. Het bestreden besluit van 9 mei 2017, met
overneming van de overwegingen van de
BezwarenCommissie Opsterland, ongewijzigd
in stand te laten.
2. De beslissing op het bezwaarschrift
conform de bijgaande brief vast te stellen.

1.Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken
voor het jaar 2018 met Elkien en De
Bewonersraad.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder Anko Postma te mandateren de
Prestatieafspraken 2018 met woningcorporatie Elkien en De Bewonersraad te
ondertekenen.
1.Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken
voor het jaar 2018 met WoonFriesland en De
Bewonersraad.
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Anko Postma te mandateren de
Prestatieafspraken 2018 met woningcorporatie WoonFriesland en De
Bewonersraad te ondertekenen.
1.Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken
voor 2018-2022 met Woonzorg Nederland.
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Anko Postma te mandateren de
Prestatieafspraken 2018-2022 met Woonzorg
Nederland te ondertekenen.
1. Akkoord te gaan met het activiteitenoverzicht 2018 van Mooiland, als zijnde de
prestatieafspraken voor het jaar 2018.
2. De uitgaande brief vast te stellen.
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10. Raamovereenkomst Wonen 2017-2021
(2017-31664)
In april 2017 heeft de gemeenteraad de
Woonvisie 2017-2021 vastgesteld. De
Woningwet 2015 schrijft voor dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen
aan de uitvoering van het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid. Hierover moeten
gemeenten en woningcorporaties en
huurdersorganisaties prestatieafspraken
maken. Met Elkien, WoonFriesland en De
Bewonersraad is afgesproken voor de periode
2017-2021 gezamenlijke basisafspraken te
maken voor de langere termijn. Hiervoor is de
Raamovereenkomst Wonen 2017-2021
opgesteld. Deze raamovereenkomst vormt
vervolgens mede het richtinggevend kader voor
het uitwerken van de jaarlijks te maken
prestatieafspraken.
11. Feroardering Frysk yn it bestjoerlik ferkear
Opsterlân 2017 (2017-32151)
Feroardering Frysk yn it bestjoerlik ferkear
Opsterlân 2017.

1.Akkoord te gaan met de
Raamovereenkomst Wonen 2017-2021 met
Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad.
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Anko Postma te mandateren de
Raamovereenkomst Wonen 2017-2021 met
Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad
te ondertekenen.

1. It taheakke riedsfoarstel fêst te stellen.

Sociaal Domein
12. Beantwoording vragen Opsterlands Belang
(2017-30613)
Op 25 oktober 2017 ontvingen wij schriftelijke
vragen van dhr. Van Opzeeland van
Opsterlands Belang. De termijn voor de
beantwoording is 30 dagen.
13. Vaststellen evaluatie Beleidskader drie
decentralisaties (2017-31627)
Evaluatie van het Beleidskader drie
decentralisaties Sociaal domein en
doorontwikkeling met behulp van een
Ontwikkelagenda Sociaal domein.

1.De vragen van dhr. Van Opzeeland van
Opsterlands Belang door middel van
bijgevoegde brief te beantwoorden.
BESLUIT GENOMEN OP 22 NOVEMBER
2017.
1. De gemeenteraad voor te stellen de
evaluatie van het beleidskader drie
decentralisaties vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen de
conclusies en aanbevelingen uit te werken in
een Ontwikkelagenda Sociaal domein 20182022.
1. De raad te verzoeken de gewijzigde
Maatregelverordening Participatiewet, IOAZ
en IOAW Opsterland 2018 vast te stellen.

14. Wijziging maatregelverordening
Participatiewet, IOAZ en IOAW (2017-29644)
Door een wetswijziging is het wenselijk de
maatregelverordening die dateert van 2015 aan
te passen. Daarnaast is van de gelegenheid
gebruik gemaakt een aantal begrippen te
verduidelijken. Aangezien er geen sprake is van
beleidsmatige wijzigingen is geen advies aan
het CUMO gevraagd. De raad is bevoegd
verordeningen vast te stellen.
15. Re-integratieverordening Participatiewet
1. Het raadsvoorstel met betrekking tot de ReOpsterland 2018 (2017-13793)
integratieverordening Participatiewet
In 2017 is een tweetal wetten in werking
Opsterland 2018 vast te stellen.
getreden met consequenties voor de uitvoering
van de Participatiewet en aanverwante
regelingen. Het betreft de Wet stroomlijning
loonkostensubsidie Participatiewet en de Wet
Verplichte aanbieding van beschut werk en
verdere vereenvoudiging van de Participatiewet
en de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten. De Re-integratieverordening
moet vanwege deze wijzigingen worden
aangepast.
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16. Implementatie VoorZorg (2017-31818)
Implementatie VoorZorg.

1. In te stemmen met het implementeren van
het programma VoorZorg met ingang van
2018.
2. Het programma te laten uitvoeren door
GGD Fryslân (aanvullend pakket).
3. De kosten te dekken uit het budget voor de
Jeugdwet.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 december 2017 (week
49).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

