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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 25 september 2018 (week 39)
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 18 september 2018
(week 38).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Reactie op raadsbesluit rkc-onderzoek
1. De brief aan de raad over het besluit over
digitale dienstverlening (2018-19750)
het rkc-onderzoek over digitale dienstOp 12 februari 2018 heeft de raad een besluit
verlening vast te stellen.
genomen over het onderzoek van de
rekenkamercommissie (rkc) over digitale
dienstverlening. De raad heeft bij dit besluit een
amendement aangenomen, waarin ze het
college onder andere vraagt in te gaan op de
aanbevelingen van de rkc en een bijeenkomst
te organiseren over de totale gemeentelijke
dienstverlening. Het college van B&W stuurt de
raad hierover een brief.

Omgevingsdomein
3. Beantwoording raadsvragen over het
drijvend zonnepark op de Lippe
Gabriëlsplas bij Ureterp (2018-19796)
In de raadsbijeenkomst van 17 september 2018
zijn nadere vragen gesteld over het drijvend
zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas. In een
brief aan de raad worden deze vragen
beantwoord.
4. Ondertekening planovereenkomst voor een
drijvend zonnepark op de Lippe
Gabriëlsplas bij Ureterp (2018-20239)
Met Univergy is tot overeenstemming gekomen
over verschillende zaken, waaronder
participatie van burgers in de financiële winst bij
het drijvend zonnepark op de Lippe
Gabriëlsplas. Deze en andere zaken, zoals het
in rekening brengen van eventuele tegemoetkomingen in schade, zijn in de overeenkomst
vastgelegd. De overeenkomst is inmiddels door
Univergy getekend. De overeenkomst
dient nu nog getekend te worden door de
burgemeester, als vertegenwoordiger van de
gemeente Opsterland.

1.De brief aan de raad vast te stellen met de
schriftelijke beantwoording van raadsvragen
over het drijvend zonnepark op de Lippe
Gabriëlsplas.
BESLUIT GENOMEN OP 21 SEPTEMBER
2018.

1. De planovereenkomst aan te gaan.
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5. Uitnodiging raad 2 oktober, presenteren
tussenresultaten onderzoek SOC
Kortezwaag (2018-19813)
Bij de voorbereidingen van de uitbreiding van
sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag is
naar voren gekomen dat nader onderzoek
nodig is. Door een extern adviesbureau is
onderzoek gedaan naar de toekomst en de
(on)mogelijkheden van het centrum. De eerste
resultaten hiervan kunnen worden besproken
met de raad. In overleg met de griffier is
hiervoor 2 oktober in de agenda van de raad
gereserveerd. Met bijgevoegde brief wordt de
raad uitgenodigd.
6. Ontwerpbestemmingsplan Langezwaag
Kom (2018-19190)
Het voorontwerpbestemmingsplan
"Langezwaag Kom" heeft de inspraakprocedure
doorlopen en is voorgelegd in het kader van het
overleg ex artikel 3.1.1 Bro. De inspraak- en
overlegreacties zijn behandeld in respectievelijk
het "Eindverslag inspraak" (vastgesteld d.d.
19 juni 2018) en de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Voorgesteld wordt om het
bestemmingsplan met daarin verwerkt de
inspraak- en overlegreacties, als ontwerp ter
visie te leggen.
7. Verbeteren Frieslandbreed grondverzet
(2018-19290)
In het VFG portefeuillehouders-overleg Ruimte
& Wonen, Duurzaamheid en Energie van
14 juni jl. is afgesproken om de samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond met een
positief advies voor te leggen aan de
individuele colleges. Grip op grond is een
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente
en provincie die is opgezet om de grondstromen binnen heel Friesland beter op elkaar
af te stemmen. Besluitvorming is ook bedoeld
om tijdens het congres Circulaire Economie
Grip op Grond op 2 oktober 2018 de voorzitter
van de VFG namens de Friese gemeenten
deze samenwerkingsovereenkomst te laten
ondertekenen. Hiertoe is per individuele
gemeente ‘ondersteunende’ besluitvorming
nodig.
8. Wijzigen parkeerduur van de blauwe zone in
en rond de Hoofdstraat van Beetsterzwaag
(2018-16300)
De tijdsduur van de blauwe zone in de
Hoofdstraat van Beetsterzwaag te verlengen
van één naar twee uur. Voorgesteld wordt een
verkeersbesluit hiervoor te nemen.

1. De tekst van bijgevoegde brief vast te
stellen.

1. Het ontwerpbestemmingsplan
"Langezwaag Kom" vast te stellen.
2. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan,
gelet op artikel 3.8 Wro, in procedure te
brengen.

1.In te stemmen met de bijgaande samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond.
De burgemeester besluit om:
1.De voorzitter van de VFG (dhr. F. Veenstra)
te mandateren om namens onze gemeente
deze samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.

1. Het verkeersbesluit vast te stellen om de
parkeerduur in en rondom de Hoofdstraat van
Beetsterzwaag te verlengen van één naar
twee uur (tussen 8.00 en 18.00 uur).
2. Het persbericht vast te stellen.
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Sociaal Domein
9. Beantwoording schriftelijke vragen
ChristenUnie (2018-19384)
De heer Van der Veen van ChristenUnie heeft
op 30 augustus schriftelijke vragen gesteld aan
het college over het onderwerp: verslaving
onder jongeren, toegespitst op lachgasgebruik.
In bijgaande brief is antwoord gegeven op de
gestelde vragen.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018 (week 40).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

