Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

10-11-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 3 november vast te stellen.
2

MKB vriendelijkste gemeente
De gemeenteraad heeft in juli 2019 een motie aangenomen waarin ze het
college oproept om er voor te zorgen dat we bij een volgend onderzoek “MKBvriendelijkste gemeente” aanmerkelijk beter uit de verf komen.

Besluit
1. De raadsbrief beantwoording motie M525 “MKB-vriendelijkste
gemeente” vast te stellen
3

Beantwoording schriftelijke vragen dhr. de Jong Opsterlands Belang
fietsoversteek Nijewei
Op 4 november 2020 heeft Jaco de Jong van fractie Opsterlands Belang
schriftelijke vragen gesteld over de fietsoversteek over de Nijewei ter hoogte
van De Tsjoele in Gorredijk. Met bijgevoegde brief worden de vragen
beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. de Jong van
Opsterlands Belang over de fietsoversteek Nijewei vast te stellen.

4

Ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030
Ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030 en concept-zienswijze.

Besluit
1. Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 voor kennisgeving aan
te nemen.
2. De concept-zienswijze op het veenweideprogramma vast te stellen.
5

Ontwerp-bestemmingsplan "Beetsterzwaag - Kom"
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Kom” heeft de
inspraakprocedure doorlopen en is voorgelegd aan de vaste overlegpartners in
het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro. De ontvangen inspraak- en
overlegreacties zijn verwerkt in het ontwerp- bestemmingsplan. De volgende
stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Besluit
1. Het ontwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Kom” vast te stellen.
2. Het betreffende ontwerp-bestemmingsplan, gelet op artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening (Wro), in procedure te brengen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 november 2020
(week 47).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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