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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 25 mei 2018 (week 21)
Ellen van Selm; Anko Postma; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

Omgevingsdomein
1. Heroverwegen positie De Skâns en
informeren raad geactualiseerde planning
(2018-12357)
U heeft gevraagd om een spoedadvies
betreffende de op 16 april 2018 door u
ontvangen brief, waarin initiatiefnemers vragen
om de positie van de nieuw te bouwen Skâns te
heroverwegen. Op 2 mei is door dezelfde
initiatiefnemers een afschrift van de brief naar
de gemeenteraad gestuurd die besloten heeft
het onderwerp te agenderen op de aanstaande
oriënterende raadsbijeenkomst van 28 mei. Uw
college heeft aangegeven om voorafgaande
aan deze bijeenkomst een standpunt in te
willen nemen. Hiervoor wenst u een advies te
ontvangen om vervolgens de initiatiefnemers te
informeren.
2. Beantwoording schriftelijke vragen
positionering De Skâns (2018-12662)
Op 18 april 2018 heeft uw college een brief
ontvangen van initiatiefnemers uit Gorredijk om
de positionering van De Skâns te heroverwegen. Deze brief is ook op 2 mei 2018
naar de raad gestuurd en ter behandeling
geagendeerd op de oriënterende
raadsbijeenkomst van 28 mei 2018.
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn
schriftelijke vragen gesteld door diverse
fracties. Met bijgevoegde brief worden deze
vragen voorafgaand aan de bijeenkomst
beantwoord. Dit advies heeft een relatie met
B&W-advies 2018-12357.

1. Het standpunt in te nemen om de raad te
adviseren om haar besluit van 15 januari 2018
niet te heroverwegen.
2. De raad over uw standpunt te informeren
middels bijgevoegde brief.
3. De tekst van de brief aan de initiatiefnemers vast te stellen.
4. De tekst van de brief aan de raad
betreffende de geactualiseerde planning vast
te stellen.

1. De tekst van bijgevoegde brief en de
beantwoording vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018 (week 22).
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