Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

07-01-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst van 17 december 2019 vast te stellen.

Besluit
De Openbare besluitenlijst van 17 december 2019 vast te stellen.
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SPOEDPROCEDURE Fietsagenda Zuid-oost Fryslân
In de afgelopen maanden zijn er twee documenten opgesteld in het kader van
de fietsagenda Zuidoost Fryslân: een Quickscan hoofdfietsnetwerk Zuidoost
Fryslân en een tracéstudie Drachten-Heerenveen. Deze laatste is in opdracht
van de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Heerenveen uitgevoerd. Beide
documenten geven mogelijkheden aan om het fietsen te verbeteren. Dat kan
zijn door verbeteringen mee te laten liften bij onderhoudswerkzaamheden. Of
de studie gebruiken als input voor
subsidieaanvragen. En bij de tracéstudie met name als onderlegger voor de
verder uitwerking. In 2020 wordt dat verder vormgegeven.

Besluit
1. De brief van Smallingerland namens de vijf gemeenten aan de provincie vast
te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.
3. Het persbericht van Opsterland namens de vijf gemeenten vast te stellen.
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SPOEDPROCEDURE Brief raad RC Dundelle
De gemeente heeft het beheer van Dundelle tijdelijk overgenomen. Het doel
was om de exploitatie per 1 januari over te dragen aan een nieuwe exploitant.
Het is van belang de raad te informeren over de laatste stand van zaken.

Besluit
1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot RC
Dundelle door middel van bijgevoegde brief.
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Handhavingsverzoek Kromhoek 27
Er is een handhavingsverzoek ingediend over het gebruik van de
bedrijfswoning op het adres Kromhoek 27 in Frieschepalen. In het
bestemmingsplan is deze woning als bedrijfswoning bij een zorgboerderij
aangemerkt. Omdat de bewoners geen relatie met de zorgboerderij op
Kromhoek 29 (meer) hebben zou er sprake zijn van een overtreding van het
bestemmingsplan.

Besluit
1. Het verzoek om handhaving af te wijzen.
2. Brief aan verzoeker vast te stellen.
3. Brief aan bewoners vast te stellen.
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Normenkader 2019
Van de gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht
van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. Dit normenkader moet de
gemeente zelf actueel houden. Het normenkader over 2019 is opgesteld en
wordt u hierbij aangeboden. Voorgesteld wordt om dit normenkader per 31
december 2019 vast te stellen en het normenkader ter kennisgeving te
brengen van de gemeenteraad.

Besluit
1. Het normenkader 2019 per 31 december 2019 vast te stellen.
2. De begeleidende brief vast te stellen, waarmee het normenkader ter
kennisgeving aan de raad wordt gebracht.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020
(week3).
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