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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 6 februari 2018 (week 6)
Ellen van Selm; Anko Postma; Wietze Kooistra; 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 30 januari 2018
(week 5).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vaststellen jaarplan 2018 Streekagenda
Zuidoost Fryslân (2018-02953)
De Streekagenda Zuidoost Fryslân is een
samenwerkingsverband van de gemeenten
Weststellingwerf, Ooststellingwerf,
Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Elk
jaar wordt er een jaarplan vanuit de
streekagenda opgesteld.
Besluit toekenning planschadevergoeding
3. aan de eigenaar van het perceel Badweg 30
te Gorredijk (2018-02559)
Bij brief van 29 november 2017 heeft de
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
(SAOZ) te Rotterdam advies uitgebracht over
het planschadeverzoek van de eigenaar van
Badweg 30 te Gorredijk. Voorgesteld wordt het
door de SAOZ geadviseerde bedrag aan
schadevergoeding toe te kennen.

Vaststellen verslag bestemmingsplannen
4. 2017 en programma 2018 (2018-02437)
Informeren van de raad over bestemmingsplannen waaraan in 2017 is gewerkt en
waaraan in 2018 (en verder) wordt gewerkt.
Ontslag en (her-)benoeming leden
5. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
(2018-01654)
Bij brief van 1 november 2017 verzoekt het
algemeen 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.

1.Het jaarplan 2018 van de Streekagenda
Zuidoost Fryslân vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 2 FEBRUARI 2018.

1. Overeenkomstig het advies van de SAOZ
met opdrachtnummer 373520, planschade toe
te kennen aan de eigenaar van Badweg 30 te
Gorredijk.
2. De uit dit besluit voorvloeiende planschade
vermeerderd met de wettelijke rente en de
advieskosten, ten laste te brengen van de
post planschade.
3. Overeenkomstig het advies van de SAOZ
geen vergoeding van kosten voor deskundige
bijstand toe te kennen.
4. De inhoud van deze beslissing middels
bijgaande brief aan vertegenwoordiger van de
verzoeker kenbaar te maken.
1. Het verslag bestemmingsplannen 2017 en
programma 2018 vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De in de brief van 1 november 2017 door
het algemeen bestuur van Hûs en Hiem
genoemde leden voor de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan
respectievelijk te (her-) benoemen.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen.

2

Sociaal Domein
Uitvoeringsplan Gezondheid (2018-01934)
6. Voor de uitvoering van de Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2016 - 2019 wordt jaarlijks
een uitvoeringsplan geschreven. Aan het einde
van ieder jaar wordt het uitvoeringsplan
geëvalueerd en voor het daaropvolgend jaar
een nieuw uitvoeringsplan geschreven. In dit
advies wordt gevraagd om vaststelling van de
evaluatie 2017 en het uitvoeringsplan 2018.

Brief aan gemeenteraad n.a.v. brief FNV
7. over petitie Caparis (2018-02408)
Brief aan gemeenteraad over brief van de FNV
inzake petitie Caparis.
Adviesraad Sociaal Domein (2018-02418)
8. Opzet van één (burger)adviesorgaan om het
college te adviseren over ontwikkelingen in het
sociale domein.

1. De evaluatie van het uitvoeringsplan Nota
lokaal gezondheidsbeleid gemeente
Opsterland 2017 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan Nota lokaal
gezondheidsbeleid gemeente Opsterland
2018 vast te stellen.
3. De evaluatie 2017 en het uitvoeringsplan
2018 ter kennisgeving te sturen aan de raad.
4. De evaluatie 2017 en het uitvoeringsplan
2018 ter kennisgeving te sturen aan de WMOraad en de CUMO.
1. Bijgaande brief aan de gemeenteraad vast
te stellen.

1. Het convenant met de Adviesraad Sociaal
Domein van de gemeente Opsterland vast te
stellen.
2. Bijgaande brief aan de gemeenteraad vast
te stellen.
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Kooistra te machtigen het
convenant met de adviesraad namens het
college te ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 februari 2018 (week 7).
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