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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 24 juli 2018 (week 30)
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 17 juli 2018
(week 29).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Aanwijzen periode APV Artikel 2 18 lid 1
(2018-16415)
In verband met de aanhoudende droogte en het
daarmee verhoogde risico op natuurbrand is
het na overleg met brandweer en politie
raadzaam om Artikel 2:18 Rookverbod in
bossen en natuurterreinen; lid 1 te bekrachtigen
voor de periode van 19 juli tot 1 september
2018.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en
natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op heide
of veengronden dan wel in duingebieden of
binnen een afstand van dertig meter daarvan
gedurende een door het college aangewezen
periode.
3. Nieuwe BCO (2018-15497)
De beslissing de leden van de huidige
Bezwarencommissie per 01-09 eervol ontslag
te verlenen, en daarvoor vier nieuwe leden te
benoemen.

1.Een periode van 19 juli tot 1 september
2018 aan te wijzen, waarin het verboden is in
bossen en natuurgebieden te roken in de zin
van art. 2:18, lid 1 APV.
BESLUIT GENOMEN OP 19 JULI 2018.

1. De huidige leden van de
Bezwarencommissie Opsterland (de heren
J. Ananias, E. Hahn en B. Heijs en de dames
L. van der Velde en A. Glastra van Loon) met
ingang van 01-09-2018 eervol ontslag te
verlenen.
2. Mevrouw H. Reinders (voorzitter) en L. van
der Velde (lid en plv. voorzitter) en de heren
J. Schaafsma (lid) en R. Post (plv. lid) te
benoemen met ingang van 01-09-2018.
3. De brieven behorende bij de vorige
beslispunten vast te stellen.
4. Aanpassing inkoop- en aanbestedingsbeleid 1. Aan de raad voor te stellen het Inkoop- en
(2018-16038)
aanbestedingsbeleid 2016 in te trekken en het
In het kader van stimulering lokale/regionale
Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2018 vast te
economie wordt de raad voorgesteld het
stellen.
inkoop- en aanbestedingsbeleid zodanig aan te
passen dat naast lokale ondernemers de OWOondernemers in de gelegenheid worden gesteld
om een offerte uit te brengen.
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5. Convenant met VNG aanbestedingstraject
GGI-Veilig (2018-16482)
Door deelname aan aanbestedingstraject GGIVeilig (Gemeenschappelijke Gemeentelijke
Infrastructuur van VNG-Realisatie) kunnen
gemeenten actieve netwerk-monitoring
afnemen voor het bewaken van dataverkeer op
het eigen netwerk (veilige digitale informatieuitwisseling).

1. In te stemmen met de aanmelding bij de
VNG ten behoeve van het aanbestedingsproces GGIVeilig.

Omgevingsdomein
6. Beroep tegen gaswinning Langezwaag
(2018-15536)
Het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat heeft besloten in te stemmen met het
winningsplan voor Langezwaag. Daarbij zijn de
adviezen en zienswijzen van de gemeente
Opsterland niet (volledig) overgenomen. Omdat
dit project de belangen van onze bewoners
raakt en uiterst gevoelig ligt, wordt geadviseerd
beroep in te stellen tegen het besluit van het
Ministerie.
7. Woonunit Geawei Nij Beets (2018-16427)
Er is een verzoek gedaan voor het plaatsen van
een woonunit op een perceel aan de Geawei in
Nij Beets.
8. Toestemming overdracht grond door
projectontwikkelaar (2018-15881)
Toestemming voor overdracht grond door
projectontwikkelaar in plan Loevestein
Gorredijk.

1. Beroep in te stellen tegen het
instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan
Langezwaag van 20 juni 2018 door middel
van bijgevoegde brief.
2. Een afschrift van deze brief ter informatie
aan de raad te verstrekken.

1. Geen medewerking te verlenen aan het
plaatsen van een woonunit aangezien geen
sprake is van mantelzorg.
2. De bijgevoegde antwoordbrief vast te
stellen.
1. Aan de projectontwikkelaar toestemming te
verlenen om de grond in eigendom over te
dragen.

Sociaal Domein
9. Beleidsregels Participatiewet 2018
(2018-14872)
Door een landelijke wijziging moeten de
Beleidsregels Participatiewet 2016 worden
aangepast en moeten nieuwe beleidsregels
worden opgesteld.

1. De Beleidsregels
Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en
Proefplaatsing Participatiewet 2018
Opsterland vast te stellen.
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OWO-VTH
10. Verzoek om handhaving Lippe Gabriëlsplas 1. Het verzoek tot handhaving af te wijzen.
(2018-15740)
2. Bijgevoegde brief gericht aan verzoeker
Er is een verzoek om handhaving ingediend
vast te stellen.
omdat nabij de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp
bouwactiviteiten zouden plaatsvinden c.q. een
weg zou worden aangelegd/veranderd, zonder
een daartoe benodigde omgevingsvergunning.
Deze werkzaamheden zouden plaatsvinden ter
voorbereiding van de realisatie van een drijvend
zonnepark. Uit onderzoek ter plaatse is niets
gebleken van overtredingen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 september 2018 (week
36).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

