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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 30 oktober 2018 (week 44)
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 16 oktober 2018
(week 42).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Mandaatregeling 2018 (2018-19767)
De mandaatregeling is toe aan een periodieke
actualisatie. De belangrijkste wijziging betreft
het positioneren van projectleiders. Daarnaast
zijn een aantal recente ontwikkelingen en losse
mandaatbesluiten verwerkt.
3. Raadsvoorstel centraal tellen stemmen
(2018-21117)
Om het tellen van de stembiljetten beter te laten
verlopen heeft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties een experiment in
het leven geroepen. Alle stemmen worden dan
daags na de verkiezingsdag op een centrale
locatie geteld. Om aan het experiment mee te
kunnen doen is instemming van de
gemeenteraad nodig.

1. De Mandaatregeling 2018 (2017-30268 en
2017-30261) vast te stellen.

1. Bijgaand raadsvoorstel "Deelname aan
experiment centraal tellen stembiljetten" vast
te stellen (2018-20856).

Omgevingsdomein
4. Brief aan de raad inzake uitspraak PHK
(2018-21641)
Op 18 oktober 2018 is er door de rechtbank
Noord-Nederland een uitspraak gedaan over
een verzoek tot handhaving inzake het project
Polderhoofdkanaal. De raad wordt met deze
brief geïnformeerd over de eerste analyse van
de uitspraak. Het initiatief ligt nu bij de
Provincie, waarmee wij nader overleg zullen
voeren.
5. Raadsvraag standplaatsenbeleid
(2018-21044)
Op 22 september jl. heeft raadslid H. de Jong
van fractie Opsterlands Belang de vraag
gesteld of het op korte termijn mogelijk is, het
beleid voor standplaatsen in Gorredijk te
actualiseren. Aanleiding hiervoor is de optie,
dat een viskar Centrum Oost Gorredijk verder
kan versterken. Met deze raadsbrief wordt een
collegestandpunt in genomen.

1.De brief (2018-21640) aan de raad vast te
stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 23 OKTOBER
2018.

1.De brief aan de raad inzake het
standplaatsenbeleid (2018-21020) vast te
stellen.
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6. Startnotitie uitvoeringsplan energietransitie
(2018-21541)
Duurzaamheid en daarbinnen de
energietransitie is voor de raad een belangrijk
onderwerp en heeft in het coalitieakkoord een
prominente plek. Opsterland wil in 2035
energieneutraal zijn. Om te komen tot een
uitvoeringsplan dat daarvoor nodig is, is een
startnotitie opgesteld.
7. International Charter for Walking
(2018-19920)
In het OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer
Fryslân) is door de wethouders van de Friese
gemeenten de intentie uitgesproken om
gezamenlijk het International Charter for
Walking te ondertekenen. De provincie Fryslân
stelt voor dit te doen in een gezamenlijke
vergadering op vrijdag 9 november. Hiervoor
dient de wethouder gemandateerd te worden.

1. De startnotitie uitvoeringsplan
energietransitie vast te stellen en voor te
leggen aan de gemeenteraad door middel van
bijgevoegd raadsvoorstel (2018-20417).

1.In te stemmen met het International Charter
for Walking.
De burgemeester besluit om:
2. Wethouder Anko Postma te machtigen voor
de ondertekening van het voorliggende
handvest.

Sociaal Domein
8. Beantwoording schriftelijke vragen VVD
over Caparis (2018-21324)
Op 8 oktober 2018 heeft de heer De Vries van
de VVD vragen gesteld over de ontwikkelingen
bij Caparis. De brief met de beantwoording van
de vragen moet door het college worden
vastgesteld.
9. Uitnodiging gemeenteraad 'Samenwerken
aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal
Opsterland' (2018-21717)
Uitnodiging gemeenteraad “Samenwerken aan
een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal
Opsterland”.
10. Innovatie sociaal domein (2018-21708)
In 2016 heeft de gemeenteraad de
subsidieverordening Innovatie sociaal domein
Opsterland vastgesteld. Met deze verordening
is ruimte gecreëerd voor het verstrekken van
éénmalige subsidies voor vernieuwende
activiteiten en projecten in het sociale domein.
In de brief aan de raad is de stand van zaken
weergegeven.

1. De brief aan de raad (2018-21322) vast te
stellen.

1. Bijgaande brief met uitnodiging aan de
gemeenteraad te versturen.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
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11. Verhuizing van het SCW in Beetsterzwaag
naar de Buorskip (2018-19822)
Het college heeft in 2017 met de raad
afgesproken dat in alle dorpen een zelfde
beheersstructuur van het Sociaal Cultureel
Werk (SCW) komt. Daarvoor is de structuur in
Ureterp, Beetsterzwaag en Gorredijk onlangs
aangepast. Om dat in Beetsterzwaag definitief
te kunnen realiseren moeten kosten worden
gemaakt.

1. De verhuizing van het sociaal cultureel
werk van 'it Klaverblêd’ naar de Buorskip in
Beetsterzwaag te faciliteren door:
a. voor de verbouw van de Buorskip € 5.000,beschikbaar te stellen,
b. voor de herhuisvesting van het sociaal
cultureel werk in Beetsterzwaag € 22.271,(excl. BTW) beschikbaar te stellen.
2. Bijgaande 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 6 november 2018 (week
45).
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