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 1.         Regionaal Jaarverslag RMC en leerplicht 2016-2017 en Actieplan 2018 van regio De Friese Wouden. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten Regionaal Jaarverslag RMC en leerplicht 2016-2017 van regio ‘De Friese Wouden’ vast te stellen. 
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het beleid en het resultaat dat leerplichtambtenaren en RMC-
trajectbegeleiders hebben bereikt op het gebied van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft het college het 
actieplan 2018 van regio ‘De Friese Wouden’ vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen die van belang zijn voor de 
beleidsontwikkeling en uitvoering leerplicht en RMC. En natuurlijk een aantal acties voor 2018 die hieruit komen. 
 
De raad wordt via een memo geïnformeerd. 

2.           Vragen n.a.v. rapport geluidsmetingen Prikkedam 1A te Makkinga. 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de vragen naar aanleiding van het rapport 
geluidsmetingen Prikkedam 1A in Makkinga. 
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3.           Beslissing op bezwaar Prikkedam. 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Er is een bezwaar ingediend tegen het besluit van 19 december 2017. Dit besluit gaat over een handhavingsverzoek over 
een geluidsscherm en geluidswallen op het terrein van de MSV “De Prikkedam” in Makkinga. Conform het advies van de 
“Commissie van advies voor de bezwaarschriften” heeft het college heeft besloten: 
- het bezwaar voor zover gericht tegen niet handhavend optreden tegen het geluidsscherm niet-ontvankelijk te verklaren; 
- het bezwaar voor zover gericht tegen het ophogen en herstellen van aarden wallen ongegrond te verklaren; 
- in de beslissing op bezwaar nader in te gaan op de in 2013 aangelegde aarden wal. 

4.            Brieven in relatie tot NRD motorcrossterrein Prikkedam 1A te Makkinga. 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de brieven in relatie tot de NRD motorcrossterrein 
Prikkedam 1A in Makkinga. 
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5.            Taalniveau 3F in Kinderopvang. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De overheid heeft vastgesteld dat pedagogische medewerkers in de VVE aantoonbaar een verrijkend taalniveau moeten 
beheersen om opbrengstgericht werken te versterken, de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en om 
ouderbetrokkenheid te realiseren. Deskundigen hebben aangegeven dat taalniveau 3F hiervoor gewenst is. In lijn met een 
motie van de Tweede Kamer, wordt het wettelijk verplicht dat pedagogische medewerkers in de VVE voldoen aan taalniveau 
3F op het gebied van lezen en mondelinge spreekvaardigheid. Het college heeft daarom besloten om de uitvoering van de 
toetsing en het voorbereidend traject taalniveau 3F in de VVE in de Kinderopvang door Stichting Scala te laten uitvoeren. En 
ook om de benodigde middelen (€ 17.115) hiervoor beschikbaar te stellen. 

6.             Begrotingswijziging preventielessen Aandachtsgebieden. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De preventielessen in het onderwijs blijken goed aan te slaan, zeker met behulp van ervaringsdeskundigen in de klas. Het 
vooraf begrootte bedrag is nog niet volledig benut, omdat de kosten voor de preventielessen lager zijn uitgevallen. Een deel 
van het subsidiegeld willen we gebruiken om jongerenwerkers en gebiedsteams te laten trainen en ondersteunen  door de 
VNN op het gebied van drugsproblematiek signaliering. Om dit te kunnen doen moeten we een verzoek  tot 
begrotingswijziging ingedienen bij de provincie. Daarom heeft het college besloten om de provincie Fryslân te verzoeken om 
een begrotingswijziging toe te staan voor het project Preventielessen (aandachtsgebieden). Dit door middel van een brief.  
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7.             MOP Openbare Verlichting 2018-2022. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Zie bijgevoegd persbericht, eerder al verstuurd op 6 maart. 

8.            Overname toiletvoorziening Donkerbroek 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De  Stichting de Nije Kompanjons heeft aangegeven dat zij de stichting willen ontbinden. Het toiletgebouw willen ze wel 
overdragen aan de gemeente voor €1,-. Het college heeft besloten om in te stemmen met de aankoop van de 
toiletvoorziening Donkerbroek op voorwaarde dat Dorpsbelangen verantwoordelijk wordt voor het dagelijks beheer. 


