Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

24-11-2020

Tijd

9:30 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 17 november vast te stellen.
2

Informatiebeveiligingsbeleid
Het informatiebeveiligingsbeleid is op basis van de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) geactualiseerd.

Besluit
1. Het 'strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Opsterland' vast
te stellen.
3

Adhesiebrief aan GS Fryslân inzake Corneliastichting en stikstofproblematiek
De Corneliastichting heeft samen met de familie Van Harinxma thoe Slooten
medio oktober aan GS een brief gestuurd inzake stikstofproblematiek.
We hebben hen ondertussen bericht dat ook wij graag samen met partijen en
provincie willen werken aan een mooie toekomst voor de landgoederen, de
natuur en de landbouw in de gemeente Opsterland.
We laten met een adhesiebrief aan GS weten dat wij met de landgoedeigenaren
en de provincie constructief willen samenwerken om de landgoederen en
natuurgebieden duurzaam in stand te houden.

Besluit
1. In te stemmen met de adhesiebrief aan GS provincie Fryslân

4

Benoeming ambtenaar als lid van de Commissie Naamgeving openbare ruimte
Op 6 oktober 2020 heeft uw college het Instellingsbesluit Commissie
Naamgeving openbare ruimte vastgesteld. In het Instellingsbesluit is
opgenomen dat ook een ambtenaar zitting heeft in de Commissie Naamgeving
openbare ruimte. Er moet nog een ambtenaar worden benoemd. Dit is een
bevoegdheid van het college.

Besluit
1. Andries Idzerda te benoemen als lid van de Commissie Naamgeving
openbare ruimte.
5

Brief aan gedeputeerde Fokkinga over woningbouw in Opsterland
Op 28 september heeft wethouder Postma een bestuurlijk overleg gehad met
gedeputeerde K. Fokkinga over woningbouw in Opsterland. Afgesproken is dat
gedeputeerde Fokkinga een brief toegezonden zou krijgen met
aandachtspunten en knelpunten voor de woningbouw in Opsterland.

Besluit
1. De brief aan gedeputeerde K. Fokkinga over woningbouw in Opsterland
vast te stellen.
6

Reactie op concept Beleidsbrief Wonen provincie Fryslân
De provincie Fryslân heeft een Beleidsbrief Wonen opgesteld (Friese
woningmarkt in balans; beleidsbrief / programma wonen 2020-2023). De
conceptversie Beleidsbrief Wonen is samen met een rapport over Flexwonen
toegestuurd met het verzoek er op te reageren. Tot en met 1 december kunnen
reacties worden ingediend. De vijf gemeenten in de regio Zuidoost hebben een
gezamenlijke reactie opgesteld.

Besluit
1. De gezamenlijke reactie van de vijf gemeenten in de regio Zuidoost
Fryslân op de conceptversie van de Beleidsbrief Wonen van de provincie
Fryslân vast te stellen.
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7

Planologische medewerking aan wijziging bestemming perceel Skieppeleane 4
in Ureterp
Het verlenen van planologische medewerking aan het verzoek van Boonstra
Schadevoertuigen BV om de bestemming van het perceel Skieppeleane 4 in
Ureterp te wijzigen zodat de uitoefening en uitbreiding van het
demontagebedrijf wordt geregeld.

Besluit
1. Planologische medewerking te verlenen aan de wijziging van de
bestemming van het perceel Skieppeleane 4 in Ureterp zodat de
uitoefening en uitbreiding van een demontagebedrijf wordt geregeld.
2. De antwoordbrief vast te stellen conform bijgevoegd concept.
8

Raadsvoorstel conceptzienswijze Veenweide
De Veenweidegemeenten hebben gezamenlijk een conceptzienswijze opgesteld
over het ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030. Deze zienswijze wordt
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit
1. Het raadsvoorstel over de conceptzienswijze Veenweideprogramma vast
te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 december 2020
(week 49).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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