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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 3 oktober 2017 (week 40)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 26 september 2017
(week 39).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Vaststellen 'beleidsregels benoeming tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand voor één dag' (2017-25902)
In de B&W vergadering van 6 juni heeft het
college besloten beleid op te laten stellen voor
het benoemen van buitengewoon ambtenaren
van de burgerlijke stand (babs) voor één dag.
Voorgesteld wordt de mogelijkheden voor het
benoemen van buitengewoon ambtenaren van
de burgerlijke stand voor één dag te verruimen
en hiervoor nieuwe beleidsregels vast te
stellen.

1. De mogelijkheden voor het benoemen van
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand voor één dag te verruimen en hiervoor
vast te stellen: Beleidsregels benoemen
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand voor één dag.
2. De bevoegdheid tot het benoemen van een
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand voor één dag te mandateren aan
medewerkers van het team Dienstverlening
(medewerkers benoemd in de functie
medewerker aanvraagbehandeling C).

Omgevingsdomein
3. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan
“Wijnjewoude – Tjalling Harkeswei 101”
(2017-24765)
Het planvoornemen betreft het verleggen van
de bedrijfsbestemming ten behoeve van de
uitbreiding van het bedrijf aan de Tjalling
Harkeswei 101 te Wijnjewoude met een nieuwe
loods aan de achterzijde van het
bedrijfsperceel. Deze ontwikkeling past niet
binnen de huidige juridisch-planologische
regeling. Om die reden is voorliggend
ontwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude –
Tjalling Harkeswei 101” opgesteld. Voorgesteld
wordt om het bestemmingsplan als ontwerp ter
visie te leggen.
4. Beantwoording vragen OpsterLanders
inzake wijziging bestemming op perceel
Beetsterzwaag E108 (DN-weg 105a te Nij
Beets) (2017-26354)
De fractie van OpsterLanders heeft een aantal
vragen aan uw college voorgelegd met
betrekking tot de planologische situatie van het
gebouw nabij Domela Nieuwenhuisweg 105 te
Nij Beets. Het betreffende perceel heeft
recentelijk als adres Domela Nieuwenhuisweg
105a te Nij Beets en staat kadastraal te boek
als gemeente Beetsterzwaag, sectie E, nummer
383. Voorgesteld wordt om de vragen door
middel van de bijgaande brief te beantwoorden.

1. In navolging van eerdere besluitvorming het
ontwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude –
Tjalling Harkeswei 101” als dusdanig vast te
stellen.
2. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan,
gelet op artikel 3.8 Wro, in procedure te
brengen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.
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Sociaal Domein
5. Brief over resultaten nalevingsonderzoek
aan verkooppunten alcohol (2017-26241)
Op 13 september jl. is door het Platform De
Nuchtere Fries het nalevingsonderzoek
"verkoop alcohol aan jongeren onder 18 jaar"
gepubliceerd. Recentelijk is de raad
geïnformeerd. Aansluitend willen we de
bezochte verkooppunten informeren over de
algemene resultaten van het rapport van onze
gemeente door middel van bijgaande brief en
factsheet.

1. Bijgaande brief over resultaten
nalevingsonderzoek aan bezochte
verkooppunten vast te stellen.
2. Bijgaande brief aan de overige
verkooppunten in onze gemeente vast te
stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2017 (week 41).
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