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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 13 februari 2018 (week 7)
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 6 februari 2018
(week 6).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Voorontwerpbestemmingsplan
“Langezwaag Kom” (2017-24583)
Voor inspraak op grond van de gemeentelijke
inspraakverordening en overleg als bedoeld in
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient het
college in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Langezwaag Kom".
3. Voorontwerpbestemmingsplan
“Wijnjewoude/Klein Groningen”
(2017-24607)
Voor inspraak op grond van de gemeentelijke
inspraakverordening en overleg als bedoeld in
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient het
college in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Wijnjewoude/Klein
Groningen".

1. Het voorontwerpbestemmingsplan
"Langezwaag Kom" vast te stellen.
2. Gelet op de inhoud van het
bestemmingsplan (actualisatie) geen
inspraakbijeenkomst te organiseren.
3. Bijgaande informerende brief aan de raad
vast te stellen.
1. Het voorontwerpbestemmingsplan
"Wijnjewoude/Klein Groningen" vast te stellen.
2. Gelet op de inhoud van het bestemmingsplan (actualisatie) geen inspraakbijeenkomst
te organiseren.
3. Bijgaande informerende brief aan de raad
vast te stellen.

Sociaal Domein
4. Brief MFA De Tynje (2018-03422)
De regiegroep van MFA De Tynje heeft een
haalbaarheidsverkenning aan de gemeente
aangeboden. In de brief wordt de regiegroep
geïnformeerd over het vervolg.

1.De brief (2018-03418) aan de regiegroep
MFA De Tynje vast te stellen.
2.De raad hierover per mail te informeren.
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5. Buurtbemiddeling (2017-32130)
De meeste mensen zijn goede buren van
elkaar. Ze gaan prettig met elkaar om, maken
een praatje en komen misschien bij elkaar over
de vloer. Maar het tegenovergestelde kan
natuurlijk ook: een burenruzie die onschuldig
begint en uit de hand loopt, of een kleine
ergernis die steeds hoger oploopt. Ook in
Opsterland doen deze situaties zich voor.
Buurtbemiddeling is daarbij een laagdrempelige
manier om dit soort problemen vroegtijdig aan
te pakken en verdere escalatie te voorkomen.

1. In te stemmen met een pilot
buurtbemiddeling voor de duur van één jaar.
2. Scala Welzijn de opdracht te geven om de
pilot uit te voeren.
3. De benodigde financiële middelen ter
hoogte van € 15.000,- te dekken binnen de
bestaande budgetten.
4. Het 'convenant buurtbemiddeling
Opsterland' en het 'projectplan
buurtbemiddeling' vast te stellen.
5. De raad te informeren via een brief.
6. De brief aan de raad vast te stellen.
7. De brief aan Scala Welzijn vast te stellen.
8. Het persbericht 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 februari 2018 (week 8).
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