Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

23-03-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

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 16 maart vast te stellen.
2

Schriftelijke vragen CDA fractie Deltaplan voor het Noorden
Op 5 maart jongstleden heeft het raadslid S. Veenstra (CDA) schriftelijke
vragen gesteld over Deltaplan Noord Nederland. Deze worden in de
bijgevoegde brief beantwoord.

Besluit
1. De bijgevoegde beantwoording van de door S. Veenstra (CDA)
schriftelijk gestelde vragen over Deltaplan Noord Nederland en Lelylijn
vast te stellen.
3

Beantwoording schriftelijke vragen FNP fractie Deltaplan voor het Noorden
Op 8 maart jongst leden heeft het raadslid H. de Jong (FNP) schriftelijke vragen
gesteld over Deltaplan Noord Nederland. Deze worden in de bijgevoegde brief
beantwoord.

Besluit
1. De bijgevoegde beantwoording van de door H. de Jong (FNP) schriftelijk
gestelde vragen over Deltaplan Noord Nederland en Lelylijn vast te
stellen.

4

Vaststelling bestemmingsplan "Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag" en
Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag
De procedures voor het bestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag"
en het Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag zijn inmiddels zover
gevorderd dat beide plannen door de gemeenteraad kunnen worden
vastgesteld. Er is één zienswijze op het bestemmingplan plan ingediend. Uw
college wordt geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel (met bijbehorend
conceptraadsbesluit), dat voorziet in de (gewijzigde) vaststelling van het
bestemmingsplan en van het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan, vast te
stellen.

Besluit
1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake de
vaststelling van het bestemmingsplan " Vlaslaan - MFA te
Beetsterzwaag" en het Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag
vast te stellen.
5

Provinciale aanbesteding openbare laadpalen infrastructuur
Opsterland kan met de provincie en andere Friese gemeenten deelnemen aan
de aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s.

Besluit
1. Deel te nemen aan de provinciale aanbesteding openbare laadpalen
infrastructuur.
2. De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie, gemeente en OV&F
vast te stellen.
3. Het besluit mandaat volmacht en machtiging infrastructuur vast te
stellen.
4. Totdat de aanbesteding in werking treedt, aanvragen volgens
regelgeving en voorwaarden uit aanbesteding te behandelen.
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Realisatieovereenkomst ontwikkeling Compagnonsstrjitte Gorredijk
In 2019 heeft woningcorporatie Elkien de eerder afgesproken ontwikkeling in
de Compagnonsstrjitte in Gorredijk weer opgepakt. Naast sloop en
vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen door Elkien, wordt door de
gemeente een deel van de openbare ruimte heringericht (aanleg
parkeerplekken). Voor de overeengekomen afspraken is een
realisatieovereenkomst opgesteld.

Besluit
1. Akkoord te gaan met de 'Realisatieovereenkomst ontwikkeling
Compagnonsstrjitte Gorredijk; maart 2021', waarin onderlinge
afspraken tussen partijen zijn vastgelegd voor de ontwikkeling van de
Compagnonsstrjitte in Gorredijk.
7

Vaststellen grondprijzenbrief 2021
Grondprijzenbrief 2021. Op grond van de nota grondbeleid stelt het college
jaarlijks de grondprijzenbrief vast.

Besluit
1. De grondprijzenbrief 2021 (0086148120) vast te stellen.
2. De brief aan de raad over de grondprijzenbrief (0086148413) vast te
stellen.
8

Samenwerkingsovereenkomst project aardgasvrij Wijnjewoude
Voor de uitvoering van het project aardgasvrij Wijnjewoude is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze ligt nu aan u voor ter
vaststelling.

Besluit
1. De Samenwerkingsovereenkomst project aardgasvrij Wijnjewoude
(0086151843) vast te stellen.
2. De brief aan de raad (0086149980) vast te stellen, waarin deze wordt
geïnformeerd over de samenwerkingsovereenkomst project aardgasvrij
Wijnjewoude.
3. Aan de vaste contactpersoon van de gemeente die is belast met de
uitvoering van het project aardgasvrij Wijnjewoude het behandelen van
en besluiten op aanvragen en verzoeken in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst te mandateren, steeds na afstemming
met de verantwoordelijk portefeuillehouders.
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9

Vaststellen uniform VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken
In samenwerking tussen de FUMO en de deelnemers aan de
Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO is uniform beleid opgesteld voor
de uitvoering van de basistaken op het gebied van de vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht (VTH), door de FUMO. Het college
heeft het uniforme VTH-beleid voor de Basistaken vastgesteld. Daarmee wordt
voldaan aan een wettelijke verplichting.

Besluit
1. Het uniform VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken vast te stellen.
2. Het VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken ter informatie te sturen aan
de raad, middels bijgaande brief.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021 (week
13).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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