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Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 12 februari 2019 (week 7)
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 5 februari 2019
(week 6).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Voortgang ontwerp project MFA Gorredijk
(2019-01499)
Op 8 januari 2019 is het voorlopig ontwerp
(hierna: VO) door u vastgesteld. Aansluitend is
er voor de raad een informatiebijeenkomst
gehouden op 22 januari 2019. Tijdens deze
bijeenkomst is een raadsvoorstel toegezegd om
de voortgang van het project te kunnen
bespreken. De toets van de stichtingskostenraming is eveneens uitgevoerd.
3. Toekomst SOC Kortezwaag (2019-01664)
Op 15 januari 2019 heeft u kennis genomen
van de resultaten van het onderzoek naar de
toekomst van sport- en ontspanningscentrum
Kortezwaag. De raad is hierover op
21 januari 2019 geïnformeerd tijdens een
informele bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst
is toegezegd om de raad over het vervolg een
voorstel te doen. Met dit advies doen we u het
toegezegde voorstel toekomen.

1. Bijgevoegd raadsvoorstel (2019-01470)
vast te stellen.

1. Bijgevoegd rapport (2019-00353) als
uitgangspunt te nemen voor het vervolg van
het project en hierbij te kiezen voor scenario E
(uitgezonderd het verhogen van de hal naar 9
meter).
2. Te onderzoeken of realisatie voor de
nieuwbouw conform de ENG-norm en gasloos
haalbaar is.
3. Afspraken te maken met de huidige
exploitant over de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder de nieuwe sporthal
(conform scenario E), kan worden toegevoegd
aan de bestaande opdracht en hiervoor een
intentieovereenkomst aan te gaan.
4. Bijgevoegd raadsvoorstel (2019-01627)
vast te stellen.
1. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand
4. Beslissing op bezwaarschrift tegen de
hoogte van een vergoeding om geleden
te laten conform het advies van de
planschade (2019-01667)
commissie.
2. De bijgevoegde brief aan belanghebbende
Op 6 februari 2018 heeft uw college besloten
aan belanghebbende een vergoeding te betalen vast te stellen.
voor geleden planschade als gevolg van het in
werking treden van het bestemmingsplan
GorredijkBedrijventerreinen. Belanghebbende
heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de
vergoeding. De Bezwarencommissie
Opsterland heeft hierover een advies aan uw
college uitgebracht.
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5. Verbeteren van de verkeersveiligheid
Boppefjild en Van Harinxmaweg te Olterterp
en het nemen van een verkeersbesluit
(2018-24569)
Invoeren van een 60 km gebied ter verbetering
van de verkeersveiligheid van het Boppefjild en
de Van Harinxmaweg te Olterterp. Met
bijzondere aandacht voor veiligheid van de
fietspaden en (fiets)oversteekpunten ter hoogte
van het kruispunt met de Aldhôf en bij
restaurant Het Witte Huis. Hiervoor is een
verkeersbesluit nodig om de maximum snelheid
en de voorrangsituatie te wijzigen. Tevens om
de bromfietsers te verwijzen van het fietspad
naar de rijbaan.

1. Het uitvoeringsplan voor het verbeteren van
de verkeersveiligheid van het Boppefjild en de
Van Harinxmaweg te Olterterp en het
wegwerken van het achterstallig onderhoud
vast te stellen en uit te voeren.
2. Het verkeersbesluit nummer 285 vast te
stellen, 019-00209.
3. Het bijgevoegde persbericht vast te stellen,
2019-00121.

Sociaal Domein
6. Persbericht i.v.m. besluit raad scenario
Kansen voor Beetsterzwaag (2019-01788)
De gemeenteraad heeft op 11 februari 2019
besloten scenario V.V. De Sweach als
voorkeursscenario van het dorp te benoemen
en de gronden op en nabij de oefenvelden van
V.V. De Sweach en bijbehorend terrein aan de
Vlaslaan te Beetsterzwaag verder uit te werken
als locatie voor een nieuwe brede school. Wij
willen belanghebbenden en inwoners van
Beetsterzwaag goed op de hoogte houden van
(het vervolg van) dit project. Dit bericht is hierin
de eerste stap. Op dit moment is het projectteam bezig met het uitwerken van het proces
en bijbehorende planning. Binnenkort zullen wij
omwonenden en belanghebbenden hierover
nader informeren.
7. Brief Stuurgroep Caparis (2019-01816)
Resultaten overleg van de stuurgroep Caparis
van 1 februari 2019.

8. Begroting 2019 Comprix (2019-01064)
Begroting 2019 Comprix.

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD
m.b.t. de taaleis en tegenprestatie
(2019-01683)
Op 18 januari 2019 heeft mevrouw Geertsma
van de VVD-fractie een aantal vragen gesteld.
In de bijgaande brief beantwoorden wij deze
vragen.

1. Bijgevoegd persbericht vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van
het overleg van de stuurgroep Caparis van
vrijdag 1 februari 2019.
2. De brief ter informatie naar de
gemeenteraad te sturen.
1. De begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020 - 2022 van de Stichting
Comprix voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad door middel van de bijgevoegde
raadsbrief te informeren.
1. De bijgaande brief (2019-01680) vast te
stellen.
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10. Preventie- en handhavingsplan Drank- en
Horecawet (2019-01466)
Sinds 2013 zijn gemeenten de belangrijkste
uitvoerders van de Drank- en Horecawet
(DHW). Zowel op juridisch, handhaving als
educatief gebied is de gemeente regisseur van
het alcoholbeleid. Vanuit de DHW is het een
wettelijke verplichting dat de gemeenteraad
iedere vier jaar een preventie- en
handhavingsplan alcohol vaststelt. Het plan
over de periode 2015 – 2018 is recentelijk
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie
bieden inzicht in de prioriteiten voor het nieuwe
plan voor de komende vier jaar.

1. Bijgaande evaluatie Preventie- en
handhavingsplan DHW 2015 - 2018 vast te
stellen.
2. De informerende brief aan de raad 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 februari 2019 (week 9).
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