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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 23 mei 2017 (week 21)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; 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 16 mei 2017
(week 20).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Collegeadvies APV 2017 (2017-13728)
De APV wordt aangepast aan actuele
ontwikkelingen.
3. Financiële verordening 2017 (2017-13729)
De huidige financiële verordening is van 2012.
Omdat de geldende verslaggevingsvoorschriften (BBV) ingrijpend zijn gewijzigd
dient de financiële verordening herschreven te
worden. Hierbij ontvangt u de concept
financiële verordening 2017.
4. Beantwoording schriftelijke vragen
OpsterLanders (2017-15169)
De heer Johan Sieswerda van de fractie
OpsterLanders heeft schriftelijke vragen gesteld
over de geplande laagvliegroute van Lelystad
Airport over Opsterland.
5. Begroting 2018 en jaarstukken 2015 en 2016
GR SW Fryslân (2017-10783)
GR Sociale Werkvoorziening Fryslân. Advies
inzake het indienen van een zienswijze door de
gemeenteraad op de begroting 2018.

1. De gemeenteraad voor te stellen de APV
2017 vast te stellen.
1. Het bijgevoegde raadsvoorstel
(2017-08131) vast te stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De begroting 2018 en bijbehorende brief
van de GR aan de raad ter kennisgeving aan
te bieden.
2. De raad te adviseren dat het niet
noodzakelijk is een zienswijze in te dienen
voor de begroting 2018.
3. De jaarstukken 2015 en 2016 van de GR
SW Fryslân aan de raad ter kennisgeving aan
te bieden.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
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Omgevingsdomein
6. Raadsvoorstel inzake opstarten
bestemmingsplanprocedure t.b.v. verleggen
en vergroten bouwmogelijkheden
bedrijfsperceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude (2017-15370)
Bij brief van 23 maart 2017 heeft de eigenaar
van het perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude om medewerking verzocht inzake
het verleggen (en het vergroten van de
bouwmogelijkheden) van het genoemde
bedrijfsperceel door middel van het opstellen
van een (postzegel)bestemmingsplan. Na
instemming van uw college met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op het
aangehaalde perceel wordt, zoals bij ons bij
dergelijke ruimtelijke plannen gebruikelijk is,
ook de raad verzocht in te stemmen
met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. Uw college wordt in dat kader
geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel vast te
stellen, zodat na de raadsbehandeling de
verdere voorbereiding van het
bestemmingsplan ter hand kan worden
genomen.
7. Hûs en Hiem jaarrekening 2016 en
ontwerpbegroting 2018 (2017-13650)
Het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem
heeft het jaarverslag 2016 (inclusief
jaarrekening 2016) en de conceptbegroting
2018 toegezonden. De gemeenteraad heeft de
mogelijkheid om een zienswijze te geven op de
conceptbegroting.
8. Beëindigen activiteiten De Nije Kompanjons
(2017-14963)
De bestuursleden van de Stichting De Nije
Kompanjons hebben in een brief aangegeven
hun activiteiten voor de promotie van de
Turfroute te beëindigen. Het college heeft
behoefte om het bestuur van De Nije
Kompanjons te laten weten kennis te hebben
genomen van dit besluit.

1. In beginsel planologische medewerking te
verlenen aan het verzoek van de eigenaar
van het perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude en daartoe het raadsvoorstel
"Opstarten bestemmingsplanprocedure voor
Tjalling Harkeswei 101 te Wijnjewoude" vast
te stellen.
2. De bijgaande brief aan de eigenaar van het
perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude vast te stellen.

1. Het jaarverslag 2016 voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De raad voor te stellen een zienswijze in te
dienen op de conceptbegroting 2018.
3. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.
4. De bijgevoegde conceptbrief aan Hûs en
Hiem vast te stellen.
1. De brief aan de Stichting De Nije
Kompanjons vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017 (week 22).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

