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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 19 maart 2019 (week 12)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 12 maart 2019
(week 11).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Benoeming leden stembureaus (2019-03115)
Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en
de algemene besturen van de waterschappen
moeten de leden van stembureaus worden
benoemd. Omdat Opsterland meedoet aan het
experiment centraal tellen stemmen moeten er
ook leden en tellers van de gemeentelijke
stembureaus worden benoemd; deze tellen de
stemmen op kandidaat niveau en stellen de
uitslag per stembureau vast. Ook moet er een
tijdstip en een locatie voor de centrale
stemopneming worden vastgesteld.

1. De leden van de stembureaus voor de
verkiezing van de leden van Provinciale
Staten en de algemene besturen van de
waterschappen te benoemen conform de
bijgevoegde lijst.
2. De leden van de gemeentelijke
stembureaus voor het vaststellen van de
stemaantallen van de verkiezingen voor de
leden van Provinciale Staten en de algemene
besturen van de waterschappen te benoemen
conform de bijgevoegde lijst.
3. De personen, die de gemeentelijke
stembureaus bijstaan (tellers), te benoemen
conform de bijgevoegde lijst.
4. Als locatie voor de gemeentelijke
stembureaus aan te wijzen dorpshuis De
Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
5. Als tijdstip voor de stemopneming door de
gemeentelijke stembureaus vast te stellen
donderdag 21 maart 2019 vanaf 9.00 uur.

Omgevingsdomein
3. Uitnodigen raad voor Energiebijeenkomst
op 1 april 2019 (2019-03356)
Het project energietransitie is één van de
grootste projecten binnen de gemeente
Opsterland. Het project loopt een half jaar en
het is een goed moment om de raad hierover
op de hoogte te brengen. Met bijgevoegde
(digitale) uitnodiging wordt de raad uitgenodigd
voor de energiebijeenkomst op 1 april 2019.
4. Uitnodigen raad rondleiding De Skâns op
2 april 2019 (2019-03358)
Op maandag 11 maart 2019 is in de
besluitvormende raad gesproken over project
MFA Gorredijk. Toegezegd is om de
gemeenteraad rond te leiden in de huidige
Skâns. Met bijgevoegde uitnodiging wordt de
raad uitgenodigd voor dinsdag 2 april 2019.

1. De tekst van bijgevoegde (digitale)
uitnodiging (2019-03352) aan de raad vast te
stellen.

1. De tekst van bijgevoegde uitnodiging aan
de raad (2019-03359) vast te stellen.
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5. Informeren achterban De Treffer over
opleverdatum basisschool (2019-03372)
Door de besluitvorming van de raad over
project MFA Gorredijk, is onrust ontstaan bij de
achterban van basisschool De Treffer. Met
bijgevoegde brief informeert u de ouders /
verzorgers van de leerlingen van De Treffer, dat
de toegezegde opleverdatum blijft staan.
6. Ontwerpbestemmingsplan Siegerswoude
Kom (2019-00307)
Het voorontwerpbestemmingsplan
"Siegerswoude Kom" heeft de inspraakprocedure doorlopen en is voorgelegd aan de
vaste overlegpartners in het kader van het
overleg ex artikel 3.1.1 Bro. Er zijn geen
inspraakreacties op het voorontwerp ingediend.
De ontvangen overlegreactie van de provinsje
Fryslân is behandeld in hoofdstuk 5 van de
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.
Voorgesteld wordt om het "Eindverslag
inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Siegerswoude Kom" vast te stellen en het
bestemmingsplan als ontwerp vast te stellen en
ter visie te leggen.

1. De tekst van bijgevoegde brief aan de
ouders / verzorgers van de leerlingen van De
Treffer (2019- 03369) vast te stellen.

1. Het "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan "Siegerswoude Kom" vast
te stellen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
"Siegerswoude Kom" vast te stellen.
3. Het ontwerpbestemmingsplan, gelet op
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, in
procedure te brengen.

Sociaal Domein
7. Reactie op cliëntervaringsonderzoek 2017
(2019-03083)
De adviesraad Sociaal domein Opsterland
adviseert het college van b. en w. over het
cliëntervaringsonderzoek (ceo) dat in 2018 is
gehouden onder cliënten die in 2017 gebruik
hebben gemaakt van een Wmo voorziening.

1. De reactie aan de adviesraad sociaal
domein Opsterland vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 maart 2019 (week 13).
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