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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 11 september 2018 (week 37)
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 4 september 2018
(week 36).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Correctieve en partiële (1e) herziening
bestemmingsplan Buitengebied 2018”
(2018-18826)
De procedure voor het bestemmingsplan
“Correctieve en partiële (1e) herziening
bestemmingsplan Buitengebied 2018” is
inmiddels zover gevorderd dat het
bestemmingsplan door de gemeenteraad kan
worden vastgesteld. Er zijn een achttal
zienswijzen op het plan ingediend die
aanleiding geven tot een aanpassing van het
bestemmingsplan. Daarnaast zijn er nog een
aantal ambtshalve aanpassingen noodzakelijk.
Uw college wordt geadviseerd het bijgaande
raadsvoorstel en conceptraadsbesluit dat
voorziet in een gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan vast te stellen.
3. Beantwoording schriftelijke vragen
onderhoud bruggen (2018-18040)
Op 15 augustus 2018 zijn er raadsvragen
ontvangen van dhr. Sieswerda van de fractie
GroenLinks - OpsterLanders. De vragen
hebben betrekking op het beheer en onderhoud
van de gemeentelijke kunstwerken (bruggen).
Met bijgevoegde brief worden deze
raadsvragen beantwoord.
4. Regionale woningbouwafspraken Zuidoost
Fryslân (2018-17459)
In 2013 heeft de regio Zuidoost Fryslân
afspraken met de provincie gemaakt over de
woningbouwruimte tot 2020. De provincie acht
het wenselijk dat er nieuwe afspraken worden
gemaakt voor de periode tot 2026. Hierover
heeft overleg plaatsgevonden tussen de 5
regiogemeenten en de provincie. De
conceptafspraken worden nu ter vaststelling
voorgelegd aan de colleges van de 5
gemeenten.

1. Het bijgaande raadsvoorstel en concept
raadsbesluit vast te stellen.

1. De tekst van de bijgevoegde brief aan de
gemeenteraad vast te stellen.

1. In te stemmen met de regionale
woningbouwafspraken zoals verwoord in de
conceptbrief van de regio Zuidoost Fryslân
aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Fryslân (2018-18698).
2. Nadat alle 5 colleges hebben ingestemd
met de regionale woningbouwafspraken, de
raad te informeren over de nieuwe regionale
woningbouwafspraken.
3. De brief aan de gemeenteraad
(2018-17461) vast te stellen.

2

Sociaal Domein
5. Meerjarenbeleidsplannen 2019-2022 en
Regionaal Risicoprofiel 2018-2021
Veiligheidsregio Fryslân (2018-17774)
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de drie
meerjarenbeleidsplannen 2019-2022
(Veiligheid, Gezondheid en Organisatie) en het
Regionaal Risicoprofiel 2018-2021 aangeboden
aan de gemeenten. Conform de artikelen 14 en
15 van de Wet Veiligheidsregio's legt de
Veiligheidsregio de stukken voor aan het
college en de raad, zodat beiden in de
gelegenheid worden gesteld hun zienswijze
kenbaar te maken.
6. Uitnodiging raadsinformatieavond
Veiligheid (2018-18848)
Uitnodiging aan de gemeenteraad voor een
raadsinformatieavond Veiligheid op
1 oktober 2018.
7. Verandering van de levering van
huishoudelijke hulp via de Wmo
(2018-17636)
Huishoudelijke hulp via de Wmo wordt geleverd
door zelfstandig werkende alfahulpen, volgens
de regeling ‘Dienstverlening aan Huis’. Omdat
er niet meer volgens deze regeling mag worden
gewerkt moet huishoudelijke hulp via ‘zorg in
natura’ of via een persoonsgebonden budget
worden ingezet.
8. Aanvraag fonds tekortgemeente
(2018-19025)
Aanvraag indienen bij het Fonds
tekortgemeenten WMO Nieuw en Jeugd.
Gemeenten kunnen een aanvraag doen op dit
fonds als zij een significant gecumuleerd tekort
over de periode 2016-2017 hebben voor de
uitvoering van deze taken. Voor de gemeente
Opsterland is dit het geval.

1. In te stemmen met het regionaal
risicoprofiel 2018-2021 van de
Veiligheidsregio Fryslân, maar daarbij een
opmerking te plaatsen zoals aangegeven in
argument 1.2.
2. In te stemmen met het beleidsplan
Veiligheid 2019-2022, het beleidsplan
Gezondheid 2019-2022 en het beleidsplan
Organisatie 2019-2022, maar daarbij een
opmerking te plaatsen zoals aangegeven in
argument 2.2.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
4. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.
1. De uitnodiging aan de raad vast te stellen.

1. De regeling Dienstverlening aan Huis met
ingang van 1 januari 2019 niet meer toe te
passen.
2. Uitsluitend huishoudelijke hulp in natura in
te zetten via zorgaanbieders, die
hulpverleners in loondienst hebben of via een
persoonsgebonden budget.
3. Bijgaande raadsbrief vast te stellen.

1. De aanvraag voor het fonds
tekortgemeenten vast te stellen en de brief bij
deze aanvraag te ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (week
38).
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