Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

06-10-2020

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 29 september vast te stellen.
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Beantwoording technische vragen begroting 2021
Er zijn 196 vragen over de begroting 2021 ontvangen. Alle fracties hebben
vragen ingeleverd. De vragen zijn per fractie in een eigen hoofdstuk gezet en
genummerd.

Besluit
1. De beantwoording van de technische vragen van alle fracties over de
begroting 2021 vast te stellen.
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Oevers van vaarwegen
Het onderhoud en beheer van oevers van vaarwegen wordt uitgevoerd door
verschillende organisaties. Om duidelijkheid te creëren over
verantwoordelijkheden en een daarbij horende kostenverdeling is een
voorkeursvariant voorgelegd, zoals beschreven in het bestuurlijk voorstel
“Toedeling beheer en onderhoud oevers Friese vaarwegen”.
Geadviseerd wordt GS te antwoorden dat we de samenwerking op prijs stellen,
maar dat we nu nog niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde uitwerking
in de voorkeursvariant en het daarbij voorgestelde oeverfonds. We willen
hieraan een aantal voorwaarden verbinden. Deze gaan over de door ons
gewenste financiële duidelijkheid, over de onderhoudskwaliteit van over te
dragen oevers en over verantwoordelijkheden leggen waar ze thuis horen.
Geadviseerd wordt met een raadsbrief de gemeenteraad hierover te
informeren.

Besluit
1. De bijgevoegde brief aan de GS Provincie Fryslân vast te stellen, waarin
de voorwaarden om te kunnen instemmen met de voorkeursvariant
nader zijn beschreven.
2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
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Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek bouwen garage
Er is bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek inzake
de realisatie van een garage. Doorslaggevend in deze zaak was of de garage
wel of niet op het achtererf is geplaatst, en of de gemeente al of niet te ver is
gegaan met het verlenen van medewerking aan het bouwplan door grond aan
te kopen. De bezwarencommissie adviseert u het bestreden besluit – afgezien
van een paar correcties in de motivering daarvan – in stand te laten.

Besluit
1. Het bestreden besluit - afgezien van een paar correcties in de
motivering daarvan – in stand te laten.
2. De beslissing op bezwaar vast te stellen.
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Schriftelijke vragen Groenlinks-OpsterLanders over natuurcompensatie
Polderhoofdkanaal
Op 17 september 2020 heeft de GL-Opsterlanders-fractie schriftelijke vragen
gesteld over de consequenties van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) inzake de natuurcompensatie
Polderhoofdkanaal.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van
Groenlinks/Opsterlanders over de consequenties van de uitspraak van
de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) inzake de
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal, vast te stellen.
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Instellen procesgroep raad in verband met invoering omgevingswet
We zijn gestart met het opstellen van een geactualiseerde omgevingsvisie. De
gemeenteraad is in de digitale bijeenkomst van 16 juni jl. gevraagd hoe zij
betrokken wil zijn bij dit proces. In bijgaande brief doen we de raad het
voorstel een procesgroep in te stellen en vragen wij elke fractie een lid aan te
melden voor de procesgroep. Ook doen we de suggestie (analoog aan de
klankbordgroep Sociaal domein) een voorbereidingsgroep te formeren. De
procesgroep zal naast de omgevingsvisie ook betrokken zijn bij andere zaken
die relevant zijn bij de invoering van de omgevingswet.

Besluit
1. De bijgevoegde brief met het voorstel voor het instellen van een
procesgroep Invoering omgevingswet aan de gemeenteraad te
verzenden.
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Commissie Naamgeving openbare ruimte
Op basis van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Opsterland 2010” is het college van burgemeester en wethouders bevoegd per
woonplaats namen toe te kennen aan delen van de openbare ruimte en zo
nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken. De praktijk is dat het
college zich laat adviseren door een commissie, te weten de
straatnamencommissie. Dit werkt goed, maar het is wenselijk een aantal
veranderingen door te voeren.

Besluit
1. De adviescommissie voor naamgeving van de openbare ruimte in stand
te houden.
2. De naam van de adviescommissie te veranderen in: Commissie
Naamgeving openbare ruimte.
3. Het instellingsbesluit Commissie Naamgeving openbare ruimte vast te
stellen.
4. De volgende personen te benoemen als lid van de Commissie
Naamgeving openbare ruimte: Burgemeester Ellen van Selm, Henk
Hoogeveen, inwoner Opsterland (Beetsterzwaag) en Pier Postma,
inwoner Opsterland (Gorredijk).
5. De Beleidsregels Naamgeving openbare ruimte 2020 vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020 (week
43).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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