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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 30 mei 2017 (week 22)
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 23 mei 2017
(week 21).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Uitroepen van Vrijstaat de Stellingen
(2017-13834)
Werkgroep De Stellingen heeft naar aanleiding
van het 500-jarig bestaan van Ooststellingwerf
-op ludieke wijze- de Vrijstaat de Stellingen
uitgeroepen. Het doel van de werkgroep komt
neer op het bevorderen van het cultuurhistorisch besef en de promotie van
Ooststellingwerf. Helaas kan niet worden
ingegaan op het verzoek de Vrijstaat te
bevestigen of te erkennen. De genoemde
doelstellingen van de stuurgroep wordt wel een
warm hart toegedragen.

1. De antwoordbrief vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Besluit toekenning planschadevergoeding
aan de eigenaren van het perceel Riperwei
38 te Tijnje (2017-12915)
Bij brief van 6 april 2017 heeft de Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te
Rotterdam advies uitgebracht met betrekking
tot het planschadeverzoek van de eigenaren
van het object Riperwei 38 te Tijnje.
Voorgesteld wordt het door de SAOZ
geadviseerde bedrag aan schadevergoeding
aan verzoekers toe te kennen.

4. Naamgeving kunstwerken N381
(2017-13015)
Op verzoek van Gedeputeerde Staten van
Fryslân zijn op 11 april 2017 de namen voor
zeven kunstwerken in de N381 formeel
vastgesteld. Naar nu blijkt is de naam van de
brug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart
onjuist vastgesteld.

1. Overeenkomstig het advies van de SAOZ
(nummer 3730480) planschade toe te kennen
aan de eigenaren van het object Riperwei 38
te Tijnje.
2. De uit dit besluit voortvloeiende planschade
vermeerderd met de wettelijke rente en de
advieskosten, ten laste te brengen van
grootboeknummer 66037 (planschade).
3. Overeenkomstig het advies van de SAOZ
geen vergoeding van kosten voor deskundige
bijstand toe te kennen.
4. De inhoud van deze beslissing in de vorm
van bijgevoegde brief aan vertegenwoordiger
van de verzoekers kenbaar te maken.
1. Het besluit d.d. 11 april 2017 in te trekken.
2. De in bijlage 3 vermelde namen voor de
zeven kunstwerken in de N381 vast te stellen.
3. De brief aan GS van Fryslân vast te stellen.
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5. Verlenen omgevingsvergunning voor
1. De omgevingsvergunning te verlenen met
recreatief gebruik voormalig kerkgebouwtje toepassing van de reguliere procedure in
De Warren 6 Tijnje (2017-13675)
plaats van de uitgebreide procedure.
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van
het voormalige kerkgebouwtje aan De Warren 6
in Tijnje tot recreatiewoning.

Sociaal Domein
6. Regionaal Jaarverslag Leerplicht
2015 - 2016 en Actieplan 2017 Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Regio De
Friese Wouden (2017-13667)
Na afloop van ieder schooljaar wordt in regio
De Friese Wouden een regionaal jaarverslag
opgemaakt. In het Jaarverslag Leerplicht en
RMC 2015 - 2016 wordt verantwoording
afgelegd over het beleid en het resultaat dat
leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders hebben bereikt op het gebied van
verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast
is op basis van gesignaleerde knelpunten uit
het jaarverslag en actuele ontwikkelingen het
Actieplan 2017 opgesteld. Middels bijgevoegde
brief worden het genoemde jaarverslag en
actieplan ter kennisgeving aangeboden aan de
gemeenteraad.
7. Duurzame maatregelen dorpshuis
Jonkerslân (2017-13795)
Het stichtingsbestuur van dorpshuis Jonkerslân
heeft onlangs een verzoek bij de gemeente
ingediend voor een extra bijdrage voor de
verbouw van het dorpshuis.
8. Begroting 2018 en jaarstukken 2016 van de
Veiligheidsregio Fryslân (2017-15480)
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting
2018 en de jaarstukken 2016 aan de gemeente
aangeboden. Conform de artikelen 29 en 31
van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân legt men de stukken
voor aan het college en de raad, zodat beiden
in de gelegenheid worden gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken.

1. Het deel van het Regionaal Jaarverslag
Leerplicht en RMC 2015 - 2016 van regio "De
Friese Wouden" dat betrekking heeft op
Opsterland vast te stellen.
2. Het Actieplan 2017 vast te stellen.
3. De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.

1. Het stichtingsbestuur van dorpshuis
Jonkerslân een subsidie van € 12.775,- toe te
kennen, voor het toepassen van duurzame
materialen in het dorpshuis te Jonkerslân.
2. Bijgevoegde brief aan het stichtingsbestuur
vast te stellen.
1. In te stemmen met de jaarstukken 2016.
2. In te stemmen met de begroting 2018.
3. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
5. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio
Fryslân vast te stellen.

3

9. Beheer en exploitatie MFC de Wier
(2017-15785)
Door het faillissement van de exploitant van
MFC De Wier in 2014 heeft de gemeente
tijdelijk het beheer en de exploitatie op zich
genomen. Een werkgroep is in oktober 2014
gevraagd te onderzoeken op welke wijze het
beheer en de exploitatie van MFC De Wier
terug kan worden gegeven aan het dorp.
Hiertoe heeft de werkgroep een stichting
opgericht. De stichting is gevraagd met een
voorstel te komen om het beheer en de
exploitatie over te dragen aan het dorp. De
stichting heeft recent een overnameplan
ingediend bij de gemeente.

1. In principe het beheer en exploitatie van
MFC De Wier te Ureterp per 1 augustus 2017
over te dragen aan Stichting Multifunctioneel
Centrum De Wier.
2. De voorwaarden met betrekking tot
overdracht voor 1 augustus verder uit te
werken.
3. € 30.000 van de geplande bezuiniging per
1 januari 2018 op MFA’s op te schuiven naar
1 januari 2019 via de perspectiefbrief.
4. Bijgevoegde brief aan de gemeenteraad
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (week 23).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

