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Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 29 januari 2019 (week 5)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 22 januari 2019
(week 4).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Opsterland en Handboek
vervanging gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland (2018-24237)
Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Opsterland en Handboek vervanging
gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf
en Opsterland, versie 1.0 gericht op het
zaakgericht werken met iDocumenten.

1. Het Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Opsterland (2018-24239) vast te
stellen.
2. Het bijbehorende Handboek vervanging
archiefbescheiden gemeenten
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en
Opsterland, versie 1.0 gericht op het zaakgericht werken met de zaakafhandelingssystemen die gekoppeld zijn aan
iDocumenten (2019-00904) vast te stellen.
3. Wob-verzoek LC inzake PHK (2019-01036)
1. De gevraagde documenten te verstrekken.
De Leeuwarder Courant heeft een wob-verzoek 2. De begeleidende brief aan de LC
gedaan m.b.t. alle kosten die wij gemaakt
(2018-01041) vast te stellen.
hebben in de periode van 2008-2018 vanwege 3. De raad te informeren d.m.v. bijgaande
procedures inzake het Polderhoofdkanaal. Het brief (2018-01043).
overzicht van alle relevante facturen kan geanonimiseerd - verstrekt worden.
1. De gemeenteraad via bijgaande brief
4. Informeren raad over uitspraken rechtbank
(2019-01329)
(2019-01327) te informeren.
Op 22 januari 2019 heeft de rechtbank NoordNederland uitspraak gedaan in een drietal
zaken die door twee inwoners van Nij Beets
waren aangespannen. In alle zaken zijn de
beroepen afgewezen. Omdat de eisers
verwikkeld zijn in diverse procedures met zowel
de gemeente als de provincie over het
Polderhoofdkanaal, en ook bovengenoemde
zaken daaraan gerelateerd zijn, wordt de raad
geïnformeerd over deze uitspraken.

Omgevingsdomein
5. Reactie aan Mooiland inzake overdracht
contractpositie in verband met hun gronden
aan de Vlaslaan te Beetsterzwaag
(2019-00859)
Woningcorporatie Mooiland heeft de gemeente
gevraagd om toestemming om haar contractpositie in de overeenkomst met de gemeente
inzake de gronden aan de Vlaslaan over te
dragen.

1. Aangaande de samenwerkingsovereenkomst "Herinvulling Vlaslaan e.o. te
Beetsterzwaag" d.d. 14 juni 2011
(2011-09468) akkoord te gaan met de
overname van de contractuele verplichtingen
van Mooiland door Blue Banner.
2. Bijgevoegde brief aan Mooiland vast te
stellen (2019-00856).
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6. N381 Drachten - Drentse grens, afronding
gebiedsontwikkeling en evaluaties
(2019-00618)
De werkzaamheden van de 1e fase van de
ombouw van de N381 Drachten - Drentse grens
en de gebiedsontwikkeling zijn afgerond. In
2018 zijn de laatste werkzaamheden
(restpunten) uitgevoerd. Van de
gebiedsontwikkeling N381 is een eindrapportage opgesteld. Wij vragen u de raad
hierover te informeren.

7. Driehoek stedenband met Ra'anana en Beit
Sahour (2019-01119)
Burgemeester Broyde van Ra’anana heeft ons
een brief gestuurd (2019-00542) om Opsterland
te informeren over zijn recentelijke verkiezing
en zijn wens om de relatie met Opsterland in
stand te houden en om ons allen de beste
wensen voor 2019 over te brengen. Het is goed
om de raad te informeren over deze brief met
een korte toelichting over de relatie die wij met
Ra'anana en Beit Sahour hebben.

1. De eindrapportage maatregelen gebiedsontwikkeling N381 (2018-22990) vast te
stellen.
2. Kennis te nemen van de evaluatie van het
participatieproces bij het project N381
(2018-20509) en het inventarisatie-onderzoek
verkeerseffecten N381 (2018-20481,
2018-20482 en 2018-20488).
3. In samenwerking met de Provincie en
gemeente Ooststellingwerf in 2020 de 2e
evaluatie uit te voeren en hiervoor de
verkeersmonitoring door te laten lopen.
4. De tekst van de bijgevoegde brief aan de
raad vast te stellen (2019-00637).
1. De brief aan de raad (2019-01118) vast te
stellen.

Sociaal Domein
8. Beantwoording aanvullende vragen bij
raadsvoorstel investeringskrediet kunstgrasveld RWF (2019-01089)
In de raadsvergadering van 14 januari 2019 is
door de raad gevraagd aanvullende informatie
te verstrekken over de financiële paragraaf van
het raadsvoorstel aanvraag investeringskrediet
kunstgrasveld t.b.v. voetbalvereniging RWF.
9. Beantwoording schriftelijke raadsvragen
over spookjongeren (2019-00686)
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van
dhr. Van der Veen namens de ChristenUnie
over spookjongeren.

1.Brief aan de raad vast te stellen.
2.De griffie verzoeken de brief toe te voegen
aan het op dit moment aanhangige
raadsvoorstel.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
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OWO-VTH
10. Jaarverslag VTH 2018 en uitvoeringsprogramma VTH 2019 (2019-00961)
Voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten stelt het college ieder jaar een
handhavingsprogramma vast, evenals een
jaarverslag van de uitvoering van de
handhavingsactiviteiten in het voorgaande jaar.
Dit is een verplichting op grond van de Wabo.
Met de inwerkingtreding van de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
is deze verplichting ook gaan gelden voor de
vergunningverlening. Voorliggend combidocument betreft het jaarverslag 2018 en
uitvoeringsprogramma 2019 VTH Fysieke
Leefomgeving.

1. Het "jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 VTH fysieke leefomgeving"
vast te stellen.
2. De 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 5 februari 2019 (week 6).
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Koen van Veen

Ellen van Selm

