Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

27-10-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 20 oktober vast te stellen.
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Vaststellen subsidieplafonds 2021
De raad is bevoegd de jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen. Bijgaand het
raadsvoorstel voor het
vaststellen van de subsidieplafonds voor 2021.

Besluit
1. De raad voor te stellen het subsidieplafond voor de subsidieverordening
Cultuurpromotie Opsterland 2016 voor 2021 vast te stellen op
€51.556,- en evenredig te verdelen in bedragen van €25.778,- per half
jaar.
2. De raad voor te stellen het subsidieplafond voor de subsidieverordening
Oudejaarsactiviteiten Opsterland voor 2021 vast te stellen op
€15.500,-.
3. De raad voor te stellen het subsidieplafond voor de subsidieverordening
Innovatie Sociaal Domein Opsterland 2016 voor 2021 vast te stellen op
€10.000,-.
4. Bijgaand raadsvoorstel (008659578) vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Opsterlands Belang over
bouwen in Ureterp
Op 29 september 2020 heeft de heer H. de Jong van de fractie Opsterlands
Belang schriftelijke vragen gesteld over bouwen in Ureterp. Met de bijgevoegde
brief worden de gestelde vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer H. de Jong
van de fractie Opsterlands Belang over bouwen in Ureterp vast te
stellen.
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Uitgifte bouwkavels en vaststellen kavelprijzen plan de Rusken Frieschepalen
De bestemmingsplanwijziging voor de voormalige schoollocatie aan de Rusken
in Frieschepalen is definitief vastgesteld. De bouwkavels kunnen worden
uitgegeven en de verkoopprijzen moeten worden vastgesteld.

Besluit
1. De bouwkavels uit te geven conform bijgevoegde verkooptekening.
2. De prijzen vast te stellen conform bijgevoegde prijslijst.
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Vaststelling wijzigingsplan De Buorren 149 Lippenhuizen
Het wijzigingsplan voor De Buorren 149 in Lippenhuizen betreft het wijzigen
van de bestemming ‘Bedrijf - Watertoren’ naar ‘Horeca’. Het plan heeft als
ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen
hebben er toe geleid dat de toewijzing van horeca categorieën A en C uit het
plan zijn gehaald. U wordt gevraagd het wijzigingsplan ‘De Buorren 149 –
Lippenhuizen’ gewijzigd vast te stellen en in te stemmen met te
zienswijzennota.

Besluit
1. Het wijzigingsplan ‘De Buorren 149 – Lippenhuizen’ gewijzigd vast te
stellen.
2. De zienswijzennota vast te stellen.
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Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat 2021-2025
In Fryslân wordt op het gebied van water al geruime tijd samengewerkt door de
Friese overheden. Deze samenwerking is bekrachtigd met een Fries
Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Dat heeft al zijn vruchten afgeworpen.
Het huidige FBWK 2 eindigt dit jaar. Voor de jaren 2021-2025 is een nieuw
FBWK opgesteld. De afkorting FBWK wordt nu gebruikt voor Fries
Bestuursakkoord Water en Klimaat. Het is de bedoeling dat dit op 3 december
2020 bestuurlijk wordt ondertekend door de verschillende partijen.

Besluit
1. Het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK 3) vast te stellen.
2. De raad met bijgevoegde brief te informeren over FBWK 3.

De burgemeester besluit om
3. Wethouder A. Postma namens de burgemeester te machtigen de
overeenkomst te tekenen als er een fysiek tekenmoment is, anders door
de burgemeester.
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Intentieverklaring uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 2021
Instemmen met de ondertekening van de intentieverklaring die nodig is voor
de aanvraag van een rijksbijdrage van €20.000,- als uitvoeringsbudget voor
2021 van het 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 2021
van het Lokaal Sportakkoord.

De burgemeester besluit om
2. Wethouder De Vries volmacht te geven de intentieverklaring te
ondertekenen als er een fysiek tekenmoment is, anders door
burgemeester.
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Brief aan de raad evaluatie bestrijding eikenprocessierups 2020
De bestrijding van de eikenprocessierups 2020 is geëvalueerd. De resultaten
van deze evaluatie zijn verwerkt in bijgaande brief aan de gemeenteraad.

Besluit
1. De brief aan de raad inzake de evaluatie bestrijding eikenprocessierups
2020 vast te stellen.
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Brieven aan PB's en raad over amv-locatie Oud Beets
Binnenkort opent het COA een amv-locatie in Oud Beets. Door
omstandigheden is de planning uitgelopen naar eind dit jaar. Smallingerland
heeft een subsidie aangevraagd voor de preventieve aanpak van overlast
gevende jonge asielzoekers. Met het oog op de amv-locatie die binnenkort
opent in Oud Beets heeft Opsterland zich hierbij aangesloten.

Besluit
1. De brief aan de verenigingen voor plaatselijke belang van
Beetsterzwaag en Nij Beets inzake de amv-locatie in Oud Beets vast te
stellen en te ondertekenen;
2. De brief aan de raad inzake de amv-locatie in Oud Beets vast te stellen
en te ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 november 2020
(week 45).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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