Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

15-09-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 8 september vast te stellen.

2

ALV VNG 25 september 2020
Op 25 september 2020 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG
plaats. Wethouder Rob Jonkman vertegenwoordigt de gemeente Opsterland
tijdens deze ALV. Bij de agenda voor de ALV is een annotatie geschreven.

Besluit
1. Wethouder Jonkman aan te wijzen als stemgerechtigde
vertegenwoordiger van de gemeente bij de ALV van de VNG op 25
september 2020.
2. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda van de ALV van de VNG
op 25 september 2020.

3

Beantwoording schriftelijke vragen fietspaden Bakkeveen en Regiodeal
Door het raadslid Van Dalen (Opsterlands Belang) zijn schriftelijke vragen
gesteld over aanwending regiodealgelden in Bakkeveen. Vragen leiden naar
zijn voorstel om deze gelden niet te gebruiken voor herinrichting Brink
Bakkeveen maar voor herstel recreatieve fietspaden in oostelijk deel van de
gemeente. Zijn voorstel komt niet overeen met dat wat in de doelstellingen
regiodeal is overeengekomen en ook niet met de bestedingsvoorwaarden.

Besluit
1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie
Opsterlands Belang over fietspaden Bakkeveen en Regiodeal vast te
stellen.

4

Jaarstukken Hûs en Hiem
Jaarstukken Hûs en Hiem.

Besluit
1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de jaarrekening 2019
en de begroting 2021 van de GR Hûs en Hiem.

5

Concept Programmaboek Onderwijshuisvesting 2020
Het concept programmaboek onderwijshuisvesting 2020 te bespreken in het
Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen op 1
oktober aanstaande.

Besluit
1. Het concept programmaboek onderwijshuisvesting 2020 voorlopig vast
te stellen.
2. De concepten te bespreken met de schoolbesturen in het OOGO.
3. De uitkomst van het OOGO vast te leggen in een verslag.
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6

Uitnodiging informatiebijeenkomst preventie 22 september 2020
Op 22 september 2020 wordt een informatiebijeenkomst in het kader van
preventie georganiseerd. Door middel van bijgevoegde brief aan de raad
worden de raadsleden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake de uitnodiging voor de
informatiebijeenkomst preventie 22 september 2020 vast te stellen.

7

Enquêtes raad Frysk Taalbelied
Het Fries taalbeleid van de gemeente is verouderd. De nota Aktualisaasje Frysk
taalbelied Frysk en Fierder 2014-2018 moet worden geactualiseerd. Om het
nieuwe taalbeleid te laten aansluiten op de werkelijkheid en wat nodig is
vragen we verschillende interne en externe partijen om informatie.

Besluit
1. In te stemmen met het versturen van een korte enquête aan de leden
van de gemeenteraad waarmee wij de mening en ideeën over het Fries
taalbeleid inventariseren.
2. De brief vast te stellen waarmee wij de gemeenteraad informeren over
de actualisering van het Fries taalbeleid en waarin wij om medewerking
aan de enquête vragen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 september 2020
(week 39).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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