Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

02-06-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 26 mei 2020 vast te stellen.
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Perspectiefbrief 2020
De perspectiefbrief voor 2020 ligt voor. In het perspectief zijn de
onvermijdelijke uitgaven verwerkt. De meicirculaire is nog niet in de cijfers
verwerkt. Mogelijke effecten worden apart aangeleverd. Ook de effecten van de
corona crisis zijn niet in de cijfers verwerkt. Die zijn momenteel nog niet
bekend.

Besluit
1. De perspectiefbrief aan de raad vast te stellen.
2. Het raadsvoorstel "bijstelling" begroting 2020" vast te stellen.
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Jaarstukken 2019
De Jaarstukken 2019 zijn klaar en kunnen d.m.v. bijgaand raadsvoorstel aan de
raad ter beschikking worden gesteld.

Besluit
1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen.
2. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.
3. Bijgaand persbericht vast te stellen.
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Resultaatbestemming Jaarstukken 2019
Op verzoek van de raad leggen we jaarlijks een apart voorstel met betrekking
tot het resultaat van de Jaarstukken aan de raad ter besluitvorming voor.
Hierbij ontvangt u het betreffende raadsvoorstel.

Besluit
1. Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming Jaarstukken 2019 vast
te stellen.
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Raadsbrief welstand en nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Door de vereisten van de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen in
Friesland rondom het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid is een
startnotitie Actualisatie van de Welstandsnota op dit moment niet opportuun.
Het informeren van de raad over de huidige stand van zaken is wel wenselijk.
Door bijgaande brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en
de voortgang.

Besluit
1. De raadsbrief welstand en nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid vast te
stellen.
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Het in exploitatie nemen van een gedeelte van het plangebied van het
bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 oost
Er is een krediet nodig voor de bouwgrondexploitatie Loevestein fase 4 oost
Gorredijk, in het raadsvoorstel wordt dit verder uitgewerkt.

Besluit
1. Aan de raad voor te stellen: een krediet van € 3.161.647,-, exclusief
omzetbelasting, beschikbaar te stellen voor de grondexploitatie van
Loevestein fase 4 oost en de grondexploitatie van Loevestein fase 4
oost met een verwacht positief resultaat van € 222.376,- exclusief btw
en vóór vennootschapsbelasting vast te stellen conform bijlage 1 bij
het raadsvoorstel.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.
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Informeren raad OWO-samenwerking invoering Omgevingswet
Op 15 april jl. stond er een OWO-brede raadsvergadering gepland die, om
welbekende reden, niet kon doorgaan. Omdat er genoeg te vertellen is over de
OWO-samenwerking in het complexe en omvangrijke dossier Omgevingswet, is
besloten om de raden alsnog te informeren via een OWO-brede brief. De OWObrief zal ook ter instemming voorgelegd worden aan de colleges van
Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Daarna volgt verzending richting de
OWO-gemeenteraden.

Besluit
1. De brief aan de raad over de OWO-samenwerking bij de invoering van
de Omgevingswet vast te stellen.
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Beantwoording van een brief van een inwoner van onze gemeente aan de raad
inzake de toeristenbelasting
Een inwoner van onze gemeente heeft de raad een brief geschreven over het
stelsel Toeristenbelasting in de gemeente Opsterland. De raad heeft de
afhandeling van de brief in handen van het college gegeven.

Besluit
1. De brief over toeristenbelasting aan de inwoner van onze gemeente
vast te stellen.
2. Een afschrift van de brief over toeristenbelasting ter informatie door te
sturen aan de raad.
3. De begeleidende brief over toeristenbelasting aan de raad vast te
stellen.
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Lokaal Sportakkoord
Instemmen met de ondertekening van de intentieverklaring die nodig is voor
de aanvraag van een rijksbijdrage van € 20.000,- als uitvoeringsbudget voor
het op te stellen Lokaal Sportakkoord.

Besluit
1. In te stemmen met de intentieverklaring die nodig is voor de aanvraag
van een rijksbijdrage van € 20.000,- als uitvoeringsbudget voor het op
te stellen Lokaal Sportakkoord.

De burgemeester besluit om:
2. Wethouder De Vries volmacht te geven de intentieverklaring te
ondertekenen.
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FUMO ontwerpbegroting 2021
Alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling FUMO (omgevingsdienst
milieu) krijgen de gelegenheid om een reactie in te dienen tegen de aangepaste
ontwerpbegroting FUMO 2021. Het college stelt de gemeenteraad voor om
bijgevoegde reactie op deze ontwerpbegroting in te dienen.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van de FUMO inzake de ontwerpbegroting
2021.
2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

4. De conceptbrief aan de FUMO vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020 (week
24).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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