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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 6 maart 2018 (week 10)
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 15 februari 2018
(week 8).
2. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 20 februari 2018
(week 8).
3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 22 februari 2018
(week 8).

De besluitenlijst is vastgesteld.

De besluitenlijst is vastgesteld.

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
1. De aanvullende vraag van OpsterLanders
4. Beantwoorden vragen OpsterLanders
(2018-04324)
door middel van bijgevoegde brief te
Op 27 december 2017 ontvingen wij schriftelijke beantwoorden.
vragen van OpsterLanders. In de
raadsvergadering van 12 februari is hierover
een aanvullende vraag gesteld. De vraag gaat
over toegankelijkheid van stembureaus.

Omgevingsdomein
5. Vereniging Circulair Friesland en
Statiegeldalliantie (2018-03694)
In februari 2016 is de Vereniging Circulair
Friesland opgericht met de intentie om als
Friese overheden en bedrijven verder te werken
aan de circulaire economie. Ook is in oktober
2017 in Nederland en België de
Statiegeldalliantie opgericht met de oproep aan
beide regeringen om in 2018 statiegeld in te
voeren op alle petflessen en blikjes.
6. Beantwoording vragen van het CDA over
bestrijding zwerfafval en project Buuf&Buuf
(2018-03835)
Beantwoording van de vragen van het CDA
over bestrijding zwerfafval en project
Buuf&Buuf.
7. Beantwoording vragen VVD fractie over
woningbouw in Bakkeveen (2018-03899)
De heer R. Haisma heeft namens de VVDfractie een aantal vragen gesteld over
woningbouw in Bakkeveen. Met de bijgaande
brief worden de vragen beantwoord.

1. Het lidmaatschap van de Vereniging
Circulair Friesland aan te gaan.
2. Aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad (2018-03898) vast te
stellen.
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8. Raamovereenkomst Wonen 2017-2021 en
Prestatieafspraken 2018 (2018-03991)
Eind 2017 heeft uw college op basis van de
Woningwet 2015 en de Woonvisie 2017-2021
een Raamovereenkomst Wonen 2017-2021
afgesloten met Elkien, WoonFriesland en De
Bewonersraad. Tevens zijn prestatieafspraken
gemaakt voor 2018 met Elkien, WoonFriesland
en De Bewonersraad en met Woonzorg
Nederland. Met Mooiland zijn geen prestatieafspraken gemaakt, maar Mooiland heeft wel
een brief toegestuurd gekregen. Geadviseerd
wordt de raad in kennis te stellen van de
overeengekomen afspraken.
9. Reactie Gedeputeerde Staten van Fryslân op
de Woonvisie 2017-2021 (2018-04036)
Eind vorig jaar is op verzoek van de provincie
Fryslân de door de raad op 18 april 2017
vastgestelde Woonvisie 2017-2021
toegezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten. Bij brief van 23 januari
2018 geven Gedeputeerde Staten als reactie
dat zij instemmen met de Woonvisie 20172021. Op basis van de nog te maken woningbouwafspraken met de provincie Fryslân en de
nadere uitwerking van de Woonvisie zal t.z.t.
een nieuw gemeentelijk woningbouwprogramma worden opgesteld.
10. Uitwerken programma milieu (2018-04769)
Tijdens de behandeling van de begroting 2018
is de toezegging aan de raad gedaan om
binnen een half jaar milieubeleid te ontwikkelen
en dit aan de raad voor te leggen. Het
ontwikkelen van milieubeleid heeft een sterke
relatie met de invoering van de Omgevingswet.
Het is belangrijk die relatie goed uit te werken.

1. De brief aan de raad (2018-03989) over de
raamovereenkomst Wonen 2017-2021 en de
prestatieafspraken voor 2018 vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de brief van
Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d.
23 januari 2018 (2018-02310) waarin GS
aangeven in te stemmen met de Woonvisie
2017-2021.

1. De raad voor de zomervakantie 2018 een
startnotitie te laten vaststellen voor het
uitwerken van een programma milieu dat
voldoet aan de eisen van de nieuwe
Omgevingswet en dat tegelijkertijd bouwstenen levert voor de invoering van de
Omgevingswet.
2. De raad middels bijgaande brief hierover te
informeren.
11. Financiering Bibliotheek (2018-03258)
1. Het jaarlijkse subsidiebudget voor de
De bibliotheken in Opsterland vervullen op
openbare bibliotheek te herverdelen met
integrale wijze een belangrijke culturele,
ingang van 2019, waarbij 50 % vanuit
sociaalmaatschappelijke en educatieve functie. programma 5 (Sport, cultuur en recreatie)
In de gemeentelijke begroting wordt echter
gedekt blijft, 25 % gedekt wordt vanuit
uitgegaan van enkel de culturele functie,
programma 4 (Onderwijs) en 25 % vanuit
waarbij de jaarlijkse subsidie aan de stichting
programma 6 (Sociaal domein).
Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) wordt
2. De benodigde (aanvullende) jaarlijkse
ondergebracht in programma 5 (Sport, cultuur
kosten met ingang van 2019 van € 60.000
en recreatie). Voorgesteld wordt om de
voor opwaardering van de bibliotheeklocatie
financiële stromen naar BZOF in
in Beetsterzwaag te dekken vanuit de
overeenstemming te brengen met de actuele
bestaande budgetten onderwijs en sociaal
functies van de bibliotheek en deze naar rato te domein.
herverdelen over de beleidsvelden waar deze
3. De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
functies bij aansluiten en aan bijdragen.
te informeren over dit besluit met bijgevoegde
brief.
4. De raad te informeren over dit besluit met
bijgevoegde brief.
5. Bijgevoegd persbericht vast te stellen.
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12. Verzoek aan Cannes om objecten voor de
Tinco-tentoonstelling beschikbaar te stellen
(2018-04984)
Voor de Tinco-tentoonstelling in Beetsterzwaag
zijn objecten uit het Musée de la Castre in
Cannes nodig. De burgemeester van Cannes
moet toestemming gevraagd worden om deze
objecten in bruikleen te geven.

1. De brief aan de burgemeester van Cannes
met daarin het verzoek om 183 objecten in
bruikleen te geven vast te stellen.

Sociaal Domein
13. Uitvoering motie Raad d.d. 12 februari 2018
(2018-04523)
In de raadsvergadering van 12 februari jl. is een
motie aangenomen over het onderwerp "Eerlijk
Kinderpardon". Het verzoek van de raad aan
het college is verwoord in bijgaande brief.
14. MFA De Tynje (2018-00414)
De gemeenteraad heeft 2 jaar geleden
ingestemd met het pilotproject MFA De Tynje
waarbij het dorp plannen opstelt en uitwerkt
voor de realisatie van een MFA. Verschillende
werkgroepen in het dorp zijn in 2016 en 2017
vanuit hun eigen expertise en invalshoek aan
de slag gegaan om input te leveren voor de
MFA. De haalbaarheidsverkenning is door het
dorp aangeboden. Op 19 februari heeft het dorp
het project en de uitkomsten aan de raad
gepresenteerd. Op basis van deze verkenning
wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te
stellen, zodat het dorp de ontwerp- en
bouwvoorbereidingsfase kan uitwerken.

1.Bijgaande brief aan de staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 21 FEBRUARI 2018

1. Bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking
tot het pilotproject MFA De Tynje vast te
stellen.
2. Het persbericht vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018 (week 11).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

