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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 10 juli 2018 (week 28)
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 3 juli 2018
(week 27).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Archiefjaarverslag 2017 (2018-14695)
Het college dient jaarlijks verslag te doen van
de zorg voor de archiefbescheiden. Het
archiefjaarverslag is bedoeld voor zowel
horizontale verantwoording als voor de verticale
informatievoorzieningen ten behoeve van de
toezichthouder.

1. Het archiefjaarverslag 2017 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het verbeterplan
archief- en informatiebeheer OWO.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Brief aan de raad vaststellen (2018-14505)
1. De brief aan de indiener van de brief over
De op 14 mei besproken ingediende brief over de houtkap vaststellen.
de houtkap en aan het college verzocht deze af 2. De brief aan de raad vaststellen.
te handelen.

Sociaal Domein
4. Beantwoording raadsvragen Nieuw Beschut
Werk (2018-15449)
Beantwoording vragen mevrouw Beintema
namens de fractie Groenlinks – OpsterLanders
over voortgang Nieuw Beschut Werk.
5. Beantwoording raadsvragen
laaggeletterdheid (2018-15598)
Beantwoording vragen mevrouw Beintema
namens de fractie Groenlinks – OpsterLanders
over de aanpak van laaggeletterdheid in
Opsterland.
6. Beantwoording raadsvraag (2018-15502)
De raadsfractie van Groenlinks - OpsterLanders
heeft volgens artikel 39 van het Reglement van
Orde een vraag gesteld over de verandering in
de eigen bijdrage systematiek van de Wmo.
7. Voorgenomen fusie tussen obs De Pols en
cbs De Rank per 1-08-2018 (2018-15461)
Voorgenomen fusie tussen obs De Pols en cbs
De Rank per 1 augustus 2018.

1.De brief aan de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 5 JULI 2018.

1.De brief aan de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 5 JULI 2018.

1.De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 5 JULI 2018.

1. Positief te adviseren over de voorgenomen
fusie.
2. Het gebouw De Rank wordt bij fusie
overgedragen aan Comprix. Het gebouw
wordt door de gefuseerde school in Tijnje
gebruikt totdat de nieuwe verbouwde en
uitgebreide school in gebruik kan worden
genomen.
3. De brief aan de bestuurder van Comprix
vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 5 JULI 2018.
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OWO-VTH
8. Afwijken welstandsadvies (2018-09036)
In het kader van een legalisatieprocedure van
dakkappellen is een welstandsadvies
afgegeven. Op basis van individuele belangen
wordt geadviseerd af te wijken van dit advies.
9. Handhavingsverzoek werkzaamheden Talant
(2018-14744)
Er is een verzoek ingediend om handhavend op
te treden inzake de werkzaamheden van Talant
op de “Ezelkamp” te Beetsterzwaag. Dit
betreffen (voorbereidende) werkzaamheden
voor de bouw van twee gebouwen aan het
dierenplein. Hiervoor is een vergunning
verleend. Van handelen in strijd met deze
vergunning en/of het bestemmingsplan is niet
gebleken. Er is dan ook geen grondslag voor
handhavend optreden.
10. De gemeenteraad informeren over
vaststelling financiële stukken FUMO en
overdrachtsdatum extra basistaken vanuit
Besluit VTH (2018-15313)
De gemeenteraad informeren over de
gewijzigde vastgestelde financiële stukken van
de FUMO en de beoogde overdrachtsdatum
van de extra basistaken vanuit het Besluit VTH.
11. Landelijke handhavingsstrategie
(2018-12954)
Vaststellen van de Landelijke
Handhavingsstrategie.

1. Af te wijken van het welstandsadvies van
de welstandscommissie Hûs en Hiem met
betrekking tot reeds gerealiseerde
dakkappellen op het adres Nije Heawei 7 te
Wijnjewoude.
1. Het verzoek om handhaving af te wijzen.
2. De bijgevoegde brieven vast te stellen.

1. De bijgesloten brief aan de raad
vaststellen.

1. De Landelijke Handhavingsstrategie vast te
stellen voor de handhaving van de Wabo en
aanverwante wetten.
2. De Landelijke Handhavingsstrategie ook
als uitgangspunt te nemen bij de handhaving
door OWOVTH van niet-Waboregels.
3. Bekendmaking van de (vaststelling van de)
Landelijke Handhavingsstrategie op de
daarvoor gebruikelijke wijze.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 juli 2018 (week 29).
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Koen van Veen
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