Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

28-01-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman, Marjan van der
Weij en Piet Brouwer
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 21 januari 2020 vast te stellen.
2

Vaststellen Overzicht vaste subsidieontvangers
De raad is bevoegd om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2020 vast te
stellen. Bijgaand het raadsvoorstel voor het vast stellen van het Overzicht vaste
subsidieontvangers 2020.

Besluit
1. De raad voor te stellen om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2020 vast
te stellen.
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Instemmen met direct beroep
Een inwoner heeft bezwaar gemaakt tegen een raadsbesluit, en daarbij
verzocht in te stemmen met het overslaan van de bezwaarprocedure en het
bezwaar rechtstreeks naar de rechter te sturen. De wet biedt deze
mogelijkheid, mits het bestuursorgaan daarmee instemt. De raad wordt
voorgesteld in te stemmen met het verzoek, omdat de argumenten en
standpunten bij de besluitvorming al uitvoerig zijn besproken en de
bezwaarprocedure daarom weinig toegevoegde waarde heeft.

Besluit
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het verzoek om het bezwaar
tegen het raadsbesluit van 11 november 2019 inzake de bestemming van een
recreatiewoning te Nij Beets, rechtstreeks aan de rechter voor te leggen.
2. Het bijgaande raadsvoorstel vast te stellen.
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Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Regionale Energie Strategie (RES)
De overheden in Fryslân werken samen aan de Regionale Energie Strategie.
Onze raad heeft daarvoor het startdocument RES Fryslân, in september 2019,
vastgesteld. De bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is de
juridische uitwerking van het startdocument.

Besluit
1. De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
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Ontslag en (her-) benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
2020
Bij brief van 31 oktober 2019 verzoekt het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem
het college en de gemeenteraad om akkoord te gaan met het ontslag
respectievelijk de (her-) benoeming van leden van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit 2020.

Besluit
1. De in de brief van 31 oktober 2019 door het dagelijks bestuur van Hûs en
Hiem genoemde leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020 te
ontslaan respectievelijk te (her-) benoemen.
2. Het raadsvoorstel 'ontslag en (her-) benoeming leden Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit 2020' vast te stellen.
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Beleidsplan OWO-VTH
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Fysieke
Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten.

Besluit
1. Het Beleidsplan VTH Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWOgemeenten vast te stellen.
2. Het Beleidsplan ter informatie te sturen aan de raad middels bijgaande brief.
3. Het persbericht vast te stellen.
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Uitvoeringsprogramma 2020 VTH Fysieke Leefomgeving
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 geldend voor de
vergunningverlening. Voorliggend combi-document betreft het jaarverslag
2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH Fysieke Leefomgeving.

Besluit
1. Het jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH fysieke
leefomgeving vast te stellen.
2. De brief over het jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH
fysieke leefomgeving aan de provincie en GS vast te stellen.
8

Beslissing op bezwaar inzake de bouw van een woonhuis op de locatie
Achterwei 9 te Olterterp
Beslissing op bezwaar inzake de bouw van een woonhuis op de locatie
Achterwei 9 te Olterterp.

Besluit
1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen en
het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.
2. Dit middels bijgevoegde brief aan de bezwaarmakers kenbaar te maken.
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Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning op de locatie
It Merkelân 24B Beetsterzwaag
Beslissing op bezwaar inzake de verbouw/nieuwbouw van 10 wooneenheden
met werkplaats op de locatie It Merkelân 24 B (B1 t/m B10) Beetsterzwaag.

Besluit
1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie Opsterland (BCO) over te
nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Dit middels bijgevoegde brief aan de bezwaarmakers kenbaar maken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020
(week 6).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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