Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 21 - 2016
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1.

1667000 Financiële bijdrage Veiligheidshuis Fryslân 2017-2018
Aanleiding
Het Veiligheidshuis Fryslân is bezig met een doorontwikkeling naar een
Zorg- en Veiligheidshuis voor heel Fryslân, Dit is ingegeven door de
transities in het Sociaal Domein en moet uiterlijk 2018 ingericht zijn.
Omdat deze ontwikkeling nog in volle gang is een structurele financiering
van het Veiligheidshuis Fryslân nog onvoldoende duidelijk. Gevraagd
wordt daarom de huidige incidentele financiering voor de komende twee
jaar voort te zetten.
Besluit
1. Het college stemt in met een voorzetting van de huidige incidentele
financiering van het Veiligheidshuis Fryslân voor 2017 en 2018.
2. Hiervoor wordt voor 2017 en 2018 een bedrag van € 50.000,-opgenomen in de brede afweging in de Perspectiefnota 2017-2020.
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Vaststelling openbare besluitenlijst -week 20 - 2016; conform vastgesteld
1667009 Jaarverslag Werk & Inkomen 2015
Aanleiding
De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van de
Participatiewet. Voor u ligt de rapportage over geheel 2015. In het
Jaarverslag Werk & Inkomen 2015 wordt u geïnformeerd over de
uitvoering van de Participatiewet, het minimabeleid en de
schuldhulpverlening.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het Jaarverslag Werk & Inkomen 2015.
2. Het Jaarverslag Werk & Inkomen 2015 wordt ter kennis gebracht aan
de raad.
3. Het Jaarverslag Werk & Inkomen 2015 wordt ter kennis gebracht aan
de Cliëntenraad.

Ont.

3.

1657886 Duurzaamheidsbeurs 2016
Aanleiding
Op 8 januari 2013 heeft de gemeenteraad - in afwachting van de
ontwikkeling van nieuw duurzaamheidsbeleid - ingestemd met de focus op
een aantal speerpunten op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Eén van deze speerpunten betreft het vergroten van de bewustwording
van inwoners van Smallingerland met behulp van (duurzame)
evenementen.

-2In dit kader is in 2012 en 2014 een duurzaamheidsbeurs georganiseerd.
Het voorstel is om op 24 september 2016 de derde duurzaamheidsbeurs
te organiseren in de vorm van een groen stadsfestival in het centrum van
Drachten.
Besluit
1. Er wordt een groen stadsfestival duurzaam Smallingerland
georganiseerd op zaterdag 17 september 2016.
2. Het hiervoor benodigde krediet van € 45.000,-- wordt beschikbaar
gesteld vanuit de voor duurzaamheid gereserveerde middelen.
Pu.

4.

1668922 Wet Vergunningen Toezicht en Handhaving (Wet VTH)
Aanleiding
Naar aanleiding van een aantal grote rampen heeft de Rijksoverheid
besloten wettelijke eisen te stellen aan de uitvoering van de taken die
vallen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De Wet VTH
heeft een grote impact en raakt meerdere afdelingen in onze organisatie.
De voorbereiding op deze Wet is provinciaal opgepakt. De Wet VTH is
1 april jl. van kracht geworden. Op 1 januari 2018 moeten wij aan de eisen
uit deze wet voldoen. In dit advies informeren wij u over de aanleiding, de
uitgevoerde acties en wij doen een voorstel voor het vervolg.
Besluit
- Wij stemmen in met "De Verordening VTH-Kwaliteit".
- Wij leggen deze, na behandeling in het bestuurlijk VTH-overleg van 26
mei a.s., ter vaststelling voor aan de raad.
- Wij stellen de Kaders en Uitgangspunten Frysk Peil F1 en de
Kwaliteitscriteria Frysk Peil F1 vast. Deze beide documenten leggen
wij ter informatie voor aan de raad.
- Wij stemmen in met het projectvoorstel "Implementatie VTH-kwaliteit
verordening" en de daarbij behorende nulmeting door bureau Liberaux.
- De kosten worden als volgt gedekt:
- voor de eenmalige kosten voor de bijdrage aan het Masterplan en
het uitvoeren van de nulmeting (in totaal € 59.020,--) wordt dekking
gezocht in Concernrapportage 2016-II;
- de aanvullende opleidingskosten voor 2017 (€ 45.000,--) en 2018
(€ 22.500,--) worden meegenomen in de brede afweging in het
Beleidsplan 2017 – 2020.

Saza 5.

1668966 Cultuurnota 2016 -2010 Leven met Cultuur, Libje mei Kultuer
Aanleiding
In de gemeenteraadsvergadering 19 januari 2016 is de
uitgangspuntennotitie cultuur 2016-2020 vastgesteld.
Uitwerking van de uitgangspuntennotitie heeft plaatsgevonden met het
culturele, maatschappelijke en ondernemende veld.
De gemeenteraad rekent op het vaststellen van een cultuurnota in het
tweede kwartaal van 2016.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de Cultuurnota 2016-2020 Leven met
Cultuur, Libje mei Kultuer en het raadsvoorstel.
2. Er wordt besloten de Cultuurnota naar de raad te sturen ter
vaststelling.

