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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 31 januari 2017 (week 5)
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 24 januari 2017
(week 4).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Einde opstalrecht (2017-00822)
Het opstalrecht op een schoolgebouw in
Beetsterzwaag is strikt genomen afgelopen,
maar is al jaren stilzwijgend voortgezet. Nu wil
de opstaller onze toestemming om het recht te
verkopen aan een projectontwikkelaar.
Alternatief is dat we het opstalrecht beëindigen
en - tegen een vergoeding van de waarde - het
gebouw weer in ons eigendom laten
terugvloeien. Om onze mogelijke plannen met
het gebouw in de nabije toekomst niet te
frustreren gaat de voorkeur uit naar de laatste
optie.

1. In gesprek te gaan met de opstaller
teneinde het opstalrecht te beëindigen en de
waarde van de vergoeding te bepalen.

Ontwikkeling
3. Friese samenwerking herijking welstand
(2017-02042)
Met de komst van de Omgevingswet zal
welstand een nieuwe rol krijgen. Het algemeen
bestuur van Hûs en Hiem heeft daarom
besloten via een herijking van welstand kennis
en informatie te delen tussen de Friese
gemeenten onderling. Dit zal worden
aangestuurd door de VFG. De VFG verzoekt de
colleges van de Friese gemeenten te
participeren in deze samenwerking en bij te
dragen in de kosten.

1. Te participeren in de Friese samenwerking
aangaande herijking van de rol van Welstand.
2. Bij te dragen met 4,62 % in de totale
gemeente-overstijgende kosten van het
herijkingsproces met een maximum van
€ 4.617,-.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 (week 6).
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