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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 25 april 2017 (week 17)
Piet van Dijk; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
Ellen
van Selm
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 18 april 2017
(week 16).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Gemeentebedrijf
2. Aankoop woning voor realisatie MFA
Gorredijk (2017-10131)
Tussen het voormalige schoolgebouw
Trimbeets / Toverbal en de Burgemeester
Harmsmaschool staat een woning. De woning
is in beheer en eigendom van Woningcorporatie
Elkien. Voor de realisatie van de MFA op deze
locatie is het nodig om de woning aan te kopen
en te slopen.

1. De onroerende zaak (woning en grond)
perceel H. Ringenoldusstrjitte 5 in Gorredijk
aan te kopen voor de prijs van € 137.000
(exclusief bijkomende kosten).

Ontwikkeling
3. Motie raad inzake medicinale cannabis
(2017-11635)
De raad van gemeente Opsterland heeft op
3 april jl. een motie aangenomen over de
problematiek rondom de verstrekking van
medicinale cannabis. Verzocht wordt deze
motie via een brief te versturen aan het Kabinet
en de leden van de Tweede Kamer.

1. Bijgaande brief aan het Kabinet en de
Tweede Kamer der Staten Generaal vast te
stellen.
2. De raad een afschrift van deze brief te
sturen.

Publiekszaken
4. Verplaatsen Gerdykster Merke naar zondag
7 mei 2017 (2017-12334)
In Gorredijk wordt een jaarmarkt gehouden op
maandag. De WHI en Plaatselijk Belang
hebben argumenten aangedragen om deze
jaarmarkt te verplaatsen naar zondag. Het
advies t.a.v. de verplaatsing van de jaarmarkt
wordt ter besluitvorming voorgelegd, alsmede
ter kennisname de door de burgemeester te
verlenen evenementenvergunning.

1. Het verzoek te honoreren om de
Gerdykster Merke, conform Gemeentewet
artikel 160 lid 1 (onder h wijziging jaarmarkt)
met ingang van 2017 te mogen houden op
zondagen.
2. Kennis te nemen van de voorgenomen
verlening door de burgemeester van de
evenementenvergunning voor de uitvoering
op 7 mei 2017, conform artikel 2:25 APV.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017 (week 19).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

2

