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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 18 december 2018 (week 51)
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 11 december 2018
(week 50).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Beantwoording raadsvragen project MFA
Gorredijk (2018-24341)
Op 22 november 2018 zijn er raadsvragen
ontvangen van dhr. De Vries van de fractie
VVD. De vragen hebben betrekking op de BHS
als onderdeel van project MFA Gorredijk. Met
bijgevoegde brief worden deze raadsvragen
beantwoord.
3. Vragen van fractie BAS over houtrook
(2018-24504)
De fractie BAS heeft schriftelijke vragen gesteld
over de gevolgen van houtrook voor de
inwoners van Opsterland. Voorgesteld wordt
om door middel van bijgaande brief de vragen
te beantwoorden.
4. Afhandeling en stand van zaken toezegging
raad (T431 LTA) (2018-24421)
De raad is op 24 september 2018 toegezegd
per brief te worden geïnformeerd over de stand
van zaken ten aanzien van de verdiepingsslag
FAMKE en de landschapsinventarisatie van de
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep-Nije
Boarn.
5. Verkoop deelperceel agrarische grond
Terwispel (2018-24075)
De verkoop van een gedeelte van een perceel
agrarische grond te Terwispel.

1. De tekst van de bijgevoegde brief aan de
raad (2018-23797) vast te stellen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen (2018-24404).

1. Bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen (2018-24425).

1. 3744 m² agrarische grond conform
bijgevoegde verkooptekening te verkopen.
2. De verkoopprijs vast te stellen conform
bijgevoegde waardevaststelling.
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Sociaal Domein
6. Advies scenario's Kansen voor
Beetsterzwaag (2018-23993)
Voor de realisatie van een brede school in
Beetsterzwaag krijgt de gemeenteraad een
voorkeurs- en een alternatief scenario
voorgelegd. Met bijgevoegd raadsvoorstel volgt
het college de uitkomsten uit het proces met het
dorp en daarmee de aanmerking van locatie
V.V. De Sweach (Vlaslaan) als voorkeurslocatie. De opdracht van de raad om te komen
tot een keuze voor een locatie is met dit besluit
afgerond. De nieuwe, volgende fase in het
project is gericht op het verbinden van de
partijen, het uitwerken en vastleggen van hun
intenties. De raad wordt voorgesteld hiervoor
een budget van € 24.500 beschikbaar te
stellen.
7. Aanbieden raad dorpsspiegels (2018-15535)
De gemeente en Plaatselijk Belang hebben het
startschot gegeven voor de vijfde ronde van de
dorpsspiegels. De dorpsspiegel is gericht op
het verzamelen van informatie over hoe
inwoners de leefomgeving ervaren. De
dorpsspiegels worden iedere vier jaar herhaald.
In de brief wordt de raad geïnformeerd over de
uitkomsten.
8. Tijdelijke verlenging uitvoering
dienstverlening Jongerenwerk met 5
maanden door Timpaan Welzijn
(2018-24409)
De huidige subsidierelatie met Timpaan Welzijn
voor het Jongerenwerk eindigt op
31 december 2018. Het aanbestedingsproces
voor het Jongerenwerk neemt meer tijd
waardoor er voor een tijdelijke verlenging van
de huidige subsidie met 5 maanden
(januari 2019 tot 1 juni 2019) voor de uitvoering
van het Jongerenwerk door Timpaan Welzijn
wordt gekozen.

1. Scenario V.V. De Sweach als voorkeursscenario van het dorp te benoemen en aan de
gemeenteraad voor te leggen en bijgevoegd
raadsvoorstel vast te stellen.
2. Bijgevoegd persbericht vast te stellen.

1. Bijgevoegde brief aan de raad
(2018-15474) over de uitkomsten van de
dorpsspiegels vast te stellen.

1. De subsidie voor het uitvoeren van het
Jongerenwerk door Timpaan Welzijn vanaf
1 januari 2019 met 5 maanden te verlengen
tot 1 juni 2019.
2. De brief aan Timpaan Welzijn vast te
stellen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

OWO-VTH
9. Standplaatsvergunning Dal Forno
Pastorielaan (2018-23574)
Op 1 januari 2019 loopt de geldigheid van de
standplaatsvergunning van Dal Forno voor de
verkoop van pizza's e.d. aan de Pastorielaan in
Beetsterzwaag af. De standplaatshouder heeft
verzocht om een nieuwe vergunning om de
huidige standplaats op zaterdagen te
behouden.

1. De gevraagde standplaatsvergunning te
verlenen voor de duur van één jaar, met hierin
opgenomen een clausule dat bij wijzigen van
het standplaatsenbeleid, deze vergunning
voor het innemen van de standplaats aan de
Pastorielaan komt te vervallen.
2. De indieners van zienswijzen hiervan in
kennis te stellen.
3. De bijgevoegde vergunning en brieven vast
te stellen.
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10. Gemeenteraad informeren over VNG-brief
asbestdaken (2018-24198)
De gemeenteraad informeren over de wijze
waarop door de gemeente invulling wordt
gegeven aan de brief van de VNG over het
toekomstige verbod asbestdaken.

1. Middels bijgesloten brief de gemeenteraad
informeren over de wijze waarop door de
gemeente invulling wordt gegeven aan de
brief van de VNG over het toekomstige
verbod asbestdaken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019 (week 2).
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Ellen van Selm

