Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

08-12-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 1 december vast te stellen.
2

Beantwoording schriftelijke vragen 5 fracties over pilot Tiny Houses
Op 29 november hebben de fracties van GroenLinks-OpsterLanders, VVD, D66,
BAS en FNP schriftelijke vragen gesteld over de pilot Tiny Houses. Met de
bijgevoegde brief worden de gestelde vragen beantwoord

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties
GroenLinks-OpsterLanders, VVD, D66, BAS en FNP over de pilot Tiny
Houses vast te stellen.
3

Beantwoording raadsvragen (VVD) inzake bijplussen van stikstofgevoelige
natuur in Natura 2000-gebieden
Op 12 november ontvingen wij een aantal schriftelijke vragen van raadslid H.
de Vries (VVD) over het “bijplussen” van stikstofgevoelige natuur in Natura
2000-gebieden. Uw college wordt geadviseerd om door middel van bijgaande
brief de gestelde vragen te beantwoorden.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid H. de Vries
(VVD) over het “bijplussen” van stikstofgevoelige natuur in Natura
2000-gebieden vast te stellen.

4

Beantwoording raadsvragen over de verhuizing van Aldi Gorredijk
Op 23 november ontvingen wij een aantal vragen van mevrouw Geertsma van
de VVD-fractie over de stand van zaken over verhuizing Aldi naar de
Hoofdstraat-Zuid. Uw college wordt geadviseerd om door middel van
bijgaande brief de gestelde vragen te beantwoorden.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Geertsma
van de VVD over de stand van zaken van de verhuizing van Aldi naar de
Hoofdstraat-zuid vast te stellen.
5

Voortgang realisatie basisschool De Treffer
Het ontwerpproces van openbare basisschool De Treffer en de
kinderdagopvang heeft geresulteerd in een definitief ontwerp. Hiermee is de
ontwerpfase afgerond en gaat het project over in de voorbereidings- en
realisatiefase. Gevraagd wordt het definitief ontwerp vast te stellen, de
aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de school op te starten.

Besluit
1. De oplegger en het definitieve ontwerp (DO) voor De Treffer vast te
stellen (bijlage 1-3).
2. De overeenkomst met Comprix voor de bijdrage aan het 8ste lokaal
vast te stellen (bijlage 4).
3. De overeenkomst met Comprix met betrekking tot de afdracht
huurpenningen kinderdagopvang vast te stellen (bijlage 6).
4. De aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de school op te
starten.
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Ontwikkelingen binnen het project MFA de Tijnje
Er zijn ontwikkelingen binnen het project MFA de Tijnje, waarover het goed is
de raad te informeren.

Besluit
1. De bijgaande brief aan de raad over de voortgang van het project MFA
De Tynje vast te stellen.
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Dorpshuizenbeleid
De gemeente wil inzicht en grip krijgen op het eigen vastgoed. Begin 2020 is
daarom gestart met het opstellen van nieuw vastgoedbeleid. Adviesbureau BCN
in Drachten verzorgt dit traject. Binnen het nieuwe vastgoedbeleid is specifieke
aandacht nodig voor de dorpshuizen. Het vraagstuk rondom
dorpshuizenbeleid wordt in een separate opdracht aan BCN uitgewerkt. Met
bijgaande brief aan de raad willen wij de raad over de voortgang van dit laatste
proces wederom informeren.

Besluit
1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
ontwikkelen van nieuw dorpshuizenbeleid door middel van bijgevoegde
brief.
8

OWO-visie
In maart 2019 hebben de drie gemeenteraden van de OWO-gemeenten aan de
OWO-regiegroep de opdracht gegeven om de visie op de OWO-samenwerking
te actualiseren. Na een zorgvuldig proces, waarbij de drie raden, colleges van
B&W en organisaties van de gemeenten zijn betrokken, wordt de nieuwe OWOvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee komt het
college van B&W tevens tegemoet aan de motie, die de raad op 5 november
2018 heeft aangenomen over de visie op de OWO-samenwerking.

Besluit op 1 dec 2020
1. Aan de raad voor te stellen:
a. De OWO-visie vast te stellen.
b. Het college van B&W de opdracht te geven de OWO-visie uit te
voeren.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 december 2020
(week 51).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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