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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 18 september 2018 (week 38)
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 11 september 2018
(week 37).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Koersdocument Omgevingsvisie provincie
Fryslân (2018-19466)
De provincie Fryslân heeft een Koersdocument
Omgevingsvisie opgesteld. Op 7 september
heeft hierover een bestuurlijk overleg
plaatsgevonden. Op 26 september wordt het
Koersdocument behandeld in Provinciale
Staten. Mede n.a.v. het bestuurlijk overleg
wordt het wenselijk geacht een schriftelijke
reactie naar Provinciale Staten te sturen.
Daarbij wordt deels voortgebouwd op een
schriftelijke reactie van de gemeente d.d.
8 mei 2018 op de 70 % versie van het
Koersdocument.
3. Beantwoording vragen fractie GroenLinks
OpsterLanders over bomengroep bij
ezelskamp Talant (2018-18975)
Begin juli heeft de heer Sieswerda van de
fractie GroenLinks OpsterLanders vragen
gesteld over de bescherming van de
bomengroep tijdens de bouwwerkzaamheden
op het ezelskamp van Talant aan de Merkelân
in Beetsterzwaag.
4. Bevestigen besluit over ervaren overlast
Weinterp (2018-19029)
Op 8 mei 2018 heeft u een besluit genomen
over de ervaren overlast als gevolg van de
herinrichting Weinterp. De bewoners hebben
hierop gereageerd. Zij hebben geen nieuwe
feiten of omstandigheden aangedragen.
Geadviseerd wordt dit in bijgevoegde brief te
vermelden en nogmaals te verwijzen naar uw
brief van 8 mei jl.
5. Ondertekening convenant Méér Muziek in de
Klas Lokaal Fryslân (2018-19558)
Om het muziekonderwijs in Friesland breed te
stimuleren en te faciliteren is het convenant
"Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân" ter
ondertekening aan de provincie, gemeenten,
basisscholen en de culturele instellingen
voorgelegd.

1. Een schriftelijke reactie op het
Koersdocument Omgevingsvisie van de
provincie Fryslân toe te sturen aan Provinciale
Staten.
2. De schriftelijke reactie (2018-19449) vast te
stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De bijgevoegde brief vast te stellen.

1.In te stemmen met het convenant.
2.Het uitvoeringsplan ter kennisgeving aan te
nemen.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder Libbe de Vries te machtigen
voor de ondertekening van het voorliggende
convenant "Méér Muziek in de Klas Lokaal
Fryslân".
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Sociaal Domein
6. Raadsvragen m.b.t. afval synthetische
drugsproductie (2018-18540)
Beantwoording vragen van de heer Koopmans
namens de fractie D66 over afval van
synthetische drugsproductie.
7. Beantwoording schriftelijke vragen over de
collectieve zorgverzekering (2018-19094)
De heer Weening van de fractie van de
Christen Unie heeft een aantal vragen gesteld
over de collectieve ziektekostenverzekering. De
brief met de beantwoording van de vragen moet
door het college worden vastgesteld.
8. Reactie open brief Werkgroep Zorg voor de
Minima (2018-19348)
Op 14 mei 2018 heeft de raad een open brief
van de Werkgroep Zorg voor de Minima
besproken. De brief is voor advies in handen
van het college gesteld. In de bijgevoegde brief
aan de raad is het advies van het college
verwoord.
9. Cliëntervaringsonderzoek Wet
maatschappelijke ondersteuning
(2018-14785)
De resultaten van het wettelijk verplichte
ervaringsonderzoek over 2017 onder de
cliënten van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) zijn bekend. De
uitkomsten zijn verwoord in bijgaande
rapportage en worden opgenomen op de
landelijke benchmarksite
www.waarstaatjegemeente.nl.
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân (2018-16730)
Op donderdag 12 juli 2018 heeft het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân
besloten het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân ter
vaststelling voor te leggen aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de Friese
gemeenten. Het college wordt gevraagd, met
toestemming van de gemeenteraad, de
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Fryslân te wijzigen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Bijgaande brief (2018-19093) vast te
stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Het rapport cliëntervaringsonderzoek Wmo
2017 gemeente Opsterland vast te stellen.
2. Brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

1. Onder voorbehoud van toestemming van
de gemeenteraad in te stemmen met de
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân.
2. Bijgaand raadsvoorstel (2018-17466) vast
te stellen.
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11. Vaststellen brief aan de raad over besluit
college betreffende Timpaan (2018-19333)
Op 24 juli 2018 heeft het college het basispakket welzijnsproducten vastgesteld dat voor
maximaal 2 jaren (2019 – 2020) bij Timpaan
Welzijn wordt belegd en een pakket van
tijdelijke projecten dat voor 1 jaar (2019) bij
Timpaan wordt belegd. Bijgevoegd vindt u de
brief aan de raad.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 september 2018 (week
39).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

