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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 17 april 2018 (week 16)
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 10 april 2018
(week 15).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Benoeming Buitengewoon Ambtenaar
Burgerlijke Stand per 1 mei 2018
(2018-09108)
Gjilke Bruinsma - de Boer per 1 mei 2018 als
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand benoemen.

1. Gjilke Bruinsma - de Boer per 1 mei 2018
als Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te benoemen.

Omgevingsdomein
3. Beslissing op het bezwaarschrift inzake de
wijziging van de bestemming van het
perceel Stationsweg 58 in Gorredijk
(2018-08571)
Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen
de beslissing om geen medewerking te
verlenen aan het verzoek om de bestemming
van het perceel Stationsweg 58 in Gorredijk te
wijzigen. De Bezwarencommissie Opsterland
(BCO) adviseert het bezwaarschrift kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren.
4. Startnotitie ontwikkelen milieubeleid
(2018-09205)
Op 6 maart jl. is de raad geïnformeerd dat uw
college een startnotitie milieubeleid wil
opstellen en deze voor de zomervakantie 2018
aan de raad ter vaststelling wil aanbieden. Het
is echter raadzaam om de startnotitie pas na de
zomervakantie aan u voor te leggen. In een
brief aan de raad moet dit toegelicht worden.
Deze toelichting wordt gecombineerd met een
uitnodiging aan de raad voor een informele
bijeenkomst op 24 april a.s. over de
Omgevingswet en de essentiële veranderingen
die deze wet met zich meebrengt.

1. Het bezwaarschrift kennelijk nietontvankelijk te verklaren, conform het advies
van de BCO.
2. De tekst van de beslissing op het
bezwaarschrift vast te stellen conform
bijgevoegde conceptbrief.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

2

5. Aanpak vaststellen ontwikkelingsinitiatief
zuidelijk deel winkelcentrum Gorredijk
(2018-08574)
Aldi B.V. wil zich vestigen in c.q. verplaatsen
naar het zuidelijk deel van de Hoofdstraat in
Gorredijk. Op 6 maart jl. is een conceptintentieovereenkomst hieromtrent aan de orde
geweest in B&W. Deze is toen aangehouden.
De aangehouden intentieovereenkomst met
Aldi B.V. om de locatie aan de Hoofdstraat in
Gorredijk is aangepast. In de voorliggende
concept-intentieovereenkomst is op
schaalniveau ook het laten maken van een
stedenbouwkundigplan opgenomen, hierin
worden beeldkwaliteitseisen gesteld. Naast het
laten maken van een stedenbouwkundig plan
worden ook voor de gebiedsontwikkeling de
effecten in beeld gebracht van de "8" in
Gorredijk.

1. Akkoord te gaan met de aangepaste
intentieovereenkomst met Aldi B.V.
2. Opdracht te geven voor het laten maken
van een plan voor een stedenbouwkundige
inpassing voor de beoogde Aldi locatie.
3. Voor de vestiging van supermarkten in
Gorredijk niet af te wijken van de
detailhandelsvisie.
4. De brief aan Aldi B.V. vast te stellen.
5. De gebiedsontwikkeling van de "8" in
Gorredijk nader in kaart te brengen.
6. Het persbericht vast te stellen.
7. De brief aan de raad vast te stellen.

Sociaal Domein
6. Beantwoording vragen MFA De Tynje
(2018-09154)
In de oriënterende raadsvergadering van 3 april
jl. is het voorstel MFA De Tynje besproken. In
de raadsvergadering is een toezegging gedaan
om op een aantal vragen schriftelijk terug te
komen. De vragen moeten beantwoord zijn
voor de raadsvergadering van 16 april a.s.
7. Samenwerking preventie VO en MBO
(2018-09033)
Op 1 januari 2017 is het provinciaal
verdeelmodel Intergemeentelijke
Samenwerking Preventie op het Voortgezet
Onderwijs en MBO-scholen in werking
getreden. Hierbij is afgesproken dat na
jaarlijkse evaluatie geconstateerd wordt of
voortzetting voor 2018 en de jaren daarna voor
de hand ligt.

1.De openstaande vragen van de raad over
het raadsvoorstel van MFA de Tynje te
beantwoorden door middel van bijgevoegde
brief.
BESLUIT GENOMEN OP 12 APRIL 2018.

1. De provinciale afspraak van 2017,
betreffende het verdeelmodel
Intergemeentelijke Samenwerking Preventie
op het Voortgezet Onderwijs en MBO-scholen
te continueren in 2018.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2018 (week 17).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

