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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig

: 25 juni 2019 (week 26)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman; Geert
: Broekman

Afwezig

:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 18 juni 2019
(week 25).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Benoeming Gemeentesecretaris
(2019-06615)
Op 18 april 2019 is de vacature van
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
opengesteld. Inmiddels heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. Aan uw college
wordt gevraagd een positief besluit te nemen
op de te benoemen kandidaat.
3. SPOEDPROCEDURE Effecten meicirculaire
2019 (2019-06784)
De effecten van de meicirculaire 2019 zijn
bepaald voor onze gemeente. In een brief aan
de raad worden deze nader toegelicht. Ook
wordt de bijgestelde begrotingswijziging voor
2019 aangeboden.
4. Beantwoording raadsvragen GL inzake PHK
(2019-06737)
Mevrouw Beintema van de raadsfractie van
GroenLinks-OpsterLanders heeft volgens
artikel 39 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van
de openstelling van het Polderhoofdkanaal in
2019.

1.Marjan van der Weij met ingang van
1 september 2019 voor 36 uren (1,00 fte) per
week te benoemen op de functie van
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur.

1.De brief "Effecten meicirculaire 2019" aan
de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 24 JUNI 2019.

1.De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
stellen.

Omgevingsdomein
5. Landschapsvisie Zuidoost Friesland
2018-2028 (2019-06412)
De actualisatie van het Landschapsbeleidsplan
Zuidoost Friesland 2004-2014 is een initiatief
vanuit de Streekagenda. Een nieuw integraal
beleidskader is gewenst voor de komende
periode. Daarvoor is de landschapsvisie
Zuidoost Friesland 2018-2028 opgesteld.

6. Reactie brief houtrookoverlast (2019-06624)
Op 16 april 2019 is er een brief aan de raad
gestuurd met het verzoek om het stoken van
hout in welke vorm dan ook te ontmoedigen en
uit te bannen. De raad heeft de brief ter
afhandeling aan het College voorgelegd.

1.Kennis te nemen van de landschapsvisie
Zuidoost Friesland 2018-2028 (2019-06459),
zoals die aan het programmabestuur van de
Streekagenda is aangeboden.
2.De landschapsvisie als bouwsteen en
inspiratiedocument te gebruiken voor
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven.
3.De brief (2019-06461) aan de raad vast te
stellen.
1.De brief aan de verzoekster vast te stellen.
2.De brief aan de raad vast te stellen.
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7. Het vervolg van LF2018 in Opsterland
(2019-06565)
In 2018 waren Leeuwarden en de provincie
Fryslân samen culturele hoofdstad van Europa.
In Opsterland zijn, net als in de meeste Friese
gemeenten, middelen vrijgemaakt om actief
deel te kunnen nemen in het provinciale
mienskipsprogramma. In Opsterland zijn in
totaal meer dan dertig projecten georganiseerd.
In reactie op een motie van de gemeenteraad is
een notitie gemaakt waarin kort wordt
teruggeblikt op 2018, waarin de resultaten van
culturele hoofdstad in Opsterland in beeld zijn
gebracht en waarin een voorstel voor een
vervolg wordt gedaan.

1.De notitie vast te stellen.
2.De raad te informeren ter afdoening van de
motie van 5 november 2018 middels
bijgevoegde brief.

Sociaal Domein
8. Transitie Caparis (2019-06805)
Voorbereiding bestuurdersconferentie
28 juni 2019. De onderhandelingen zijn
gevoerd. De uitwerking voor de conferentie is
bijgevoegd.
9. Contract en prijzen inkoop Wmo
(2019-06743)
Inkoop Wmo 2020.

1.Akkoord te gaan met de opzet van de fair
deal en de uitwerking ervan.

1.De huidige contracten met Wmo aanbieders
voor hulp bij het huishouden, persoonlijke
verzorging, dagbesteding, begeleiding en
kortdurend verblijf per 31 december 2019 op
te zeggen.
2.Een reële prijs voor maatwerkvoorzieningen
Wmo 2020 vast te stellen.
10. Aanpassing Protocol Meldcode (2019-06441) 1.Het aangepaste Protocol Meldcode
De aanscherping van de Wet verplichte
Opsterland (2019-06440) vast te stellen.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk
2.Het Keurmerk Meldcode aan te vragen bij
het LVAK.
geweld is vastgelegd in een Algemene
Maatregel van Bestuur en is per 1 januari 2019
van kracht. Beroepskrachten zijn hiermee
verplicht een afwegingskader voor het melden
van kindermishandeling en huiselijk geweld bij
Veilig Thuis te hanteren.
1.De jaarverantwoording kinderopvang 2018
11. Jaarverantwoording kinderopvang 2018
(2019-06411)
(2019-06410) vast te stellen.
Het college is op grond van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen verplicht ieder jaar een
verantwoording vast te stellen over de
uitgevoerde taken op grond van de Wet
kinderopvang. Hiervoor wordt een wettelijk
vastgesteld model gebruikt.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juli 2019 (week 27).

de waarnemend gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Geert Broekman

Ellen van Selm

