Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

15-12-2020

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
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Vaststellen openbare besluitenlijst(en) vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 8 december vast te stellen.
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Right to challenge
In het hoofdstuk Modern besturen van het coalitieakkoord is opgenomen dat
de gemeente open staat voor nieuwe vormen van samenwerking met de
gemeenschap. Een van de kernpunten van dit modern besturen is de afspraak
om right to challenge in te voeren. Hierbij kan een initiatiefnemer of groep
initiatiefnemers de gemeente uitdagen om taken over te nemen. Het college
van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad met de voorwaarden die bij
deze nieuwe vorm van samenwerken horen.

Besluit
1. De Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021 vast te stellen.
2. De brief aan de raad over de spelregels van right to challenge vast te
stellen.
3. Het persbericht vast te stellen.
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Archiefverordening gemeente Opsterland 2020
Het college van burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de
Archiefverordening gemeente Opsterland 2020 vast te stellen. Het hebben van
een archiefverordening is wettelijk verplicht. Door vaststelling van de
Archiefverordening gemeente Opsterland 2020 wordt vanuit wetgeving
geborgd dat de archieven goed ingericht en beheerd worden.

Besluit
1. De Archiefverordening gemeente Opsterland 2020 ter besluitvorming
voor te leggen aan de raad en de tekst van de raadsstukken vast te
stellen.
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Ontwerpbestemmingsplan "Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag"
Het voorontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - kindcentrum te Beetsterzwaag”
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 ontvangen. De overlegreacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen
van het ontwerp-bestemmingsplan. Omdat uitgangspunt is dat de
voetbalvereniging tevens gehuisvest wordt in het gebouw is de
bestemmingsplannaam voor het ontwerp aangepast naar “Vlaslaan - MFA te
Beetsterzwaag”. Om de ontwikkeling ruimtelijk goed te integreren in de
omgeving is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan wordt
tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.

Besluit
1. Het Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Vlaslaan –
kindcentrum te Beetsterzwaag vast te stellen.
2. Het ontwerp-bestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” vast
te stellen en, gelet op artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in
procedure te brengen.
3. Het beeldkwaliteitsplan "MFA de Finne Beetsterzwaag" ter inzage te
leggen.
4. Voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie geen
milieueffectrapport (MER) op te stellen.
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Vaststellen programma onderwijshuisvesting 2020
In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs
speelt de gemeente Opsterland een centrale rol. Hiervoor dient jaarlijks het
programma onderwijshuisvesting te worden vastgesteld.

Besluit
1. Het programmaboek onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen.
2. Het OOGO verslag van 1 oktober 2020 vast te stellen.
3. De brief aan de raad over de stand van zaken programma
onderwijshuisvesting vast te stellen.
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Verkeersveiligheid Sweachster- en Gordyksterwei
Op 4 november 2019 heeft de raad een amendement aangenomen (bijlage 2)
over de bezuinigingsmaatregel 26 - GVVP Sweachsterwei- / Gordyksterwei (de
weg van Lippenhuizen naar Gorredijk). Hierin wordt opgedragen dat €100.000
mag worden uitgegeven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de
weg. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de Provincie een substantieel bedrag
als cofinanciering beschikbaar stelt. Omdat een aanvraag bij de Provincie wordt
gezien als niet kansrijk is een succesvolle aanvraag ingediend bij het Ministerie
van I&W. Op 30 november 2020 is een subsidie toegekend van €72.050. Aan
de motie wordt nu uitvoering gegeven. Met bijgevoegde brief wordt de raad
hierover geïnformeerd.

Besluit
1. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen.
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Proef verkeersinrichting kernwinkelgebied Gorredijk
Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de
verkeersinrichting van het kernwinkelgebied in Gorredijk. Met de motie
verzoekt de raad het college om in gesprek te gaan met winkeliersvereniging
WHI en hen te vragen met een plan te komen. Daarnaast verzoekt de raad het
college om op basis van dit plan een voorstel aan de raad voor te leggen voor
het tijdelijk toestaan van tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat van Gorredijk
en het veranderen van de parkeervoorzieningen langs de vaart. Met
bijgevoegde raadsvoorstel wordt aan de motie gehoor gegeven. Met
bijgevoegde verkeersbesluit wordt het juridische kader verankerd.

Besluit
1. Aan de raad voor te stellen:
a) Een proef uit te voeren voor de verkeersinrichting in het
kernwinkelgebied van Gorredijk voor de periode van 22 februari
2021 t/m 19 februari 2022, betreffende:
- Het instellen van tweerichtingsverkeer, uitgezonderd
vrachtverkeer, in de Hoofdstraat tussen Schansburg en Nijewei;
- Het aanpassen van de voorrangssituatie op de Gerk Numanbrug,
zodat bestuurders komende vanuit de richting Schansburg voorrang
hebben op bestuurders komende vanuit de richting Nijewei;
- Het aanpassen van de parkeersituatie langs de Brouwerswal,
waarbij diagonaal parkeren wordt omgezet naar langsparkeren;
b) De proef in te zetten als quick win voor 'Geweldig Gorredijk' en de
kosten van de proef van € 30.000,- te dekken uit de rijksbijdrage
regiodeal Zuidoost-Friesland/programma Gorredijk.
c) De parkeerduurregimes in de parkeerschijfzones in het
kernwinkelgebied van Gorredijk definitief aan te passen,
betreffende:
- Het aanpassen van de parkeerduur naar één uur voor de
parkeerplaatsen in de bestaande parkeerschijfzone aan de
Loaijersstrjitte.
- Het aanpassen van de parkeerduur naar drie uur voor de
parkeerplaatsen in de bestaande parkeerschijfzones aan de
Markstraat en Schansburg.
2. Onder voorbehoud van besluitvorming over bijgevoegd raadsvoorstel
de bijgevoegde verkeersbesluiten 293a en 293b vast te stellen en te
publiceren in de Staatscourant.
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie OB over bedrijventerrein
Gorredijk
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie OB over bedrijventerrein
Gorredijk.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer H. de Jong
van de fractie Opsterlands Belang over de bedrijventerrein Gorredijk
vast te stellen.
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Brief aan de raad afhandeling e-mail van bewoners over groenstrook naast
Kindcentrum Loevestein
Brief aan de raad ter informatie over de afhandeling van een e-mail van
bewoners over groenstrook naast Kindcentrum Loevestein.

Besluit
1. De brief aan de raad ter informatie over afhandeling van de e-mail van
bewoners over de groenstrook naast Kindcentrum Loevestein vast te
stellen.
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Schriftelijke raadsvragen van dhr. Koopmans van D66 over gebruik granuliet
Op 27 november 2020 heeft René Koopmans van fractie D66 schriftelijke
raadsvragen gesteld over het gebruik van granuliet bij de Uilesprong in Tijnje.
Met bijgevoegde brief worden de vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. Koopmans van
D66 over het gebruik van granuliet vast te stellen.

Pagina 5

11

B&W advies reactie Dorpshuis Terwispel
In de raadsvergadering van 7 december 2020 is gereageerd op het ingekomen
stuk A16, te weten de reactie van het bestuur van Us Doarpshús in Terwispel.
Daarop is besloten de afdoening in handen van het college te geven en de raad
schriftelijk te informeren. Met bijgaande brief aan de raad willen wij de raad
informeren.

Besluit
1. De raad te informeren naar aanleiding van de vragen op het ingekomen
stuk A16 van de raadsvergadering van 7 december 2020, door middel
van bijgevoegde brief.
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Evaluatie centrumregeling SDF
Het college neemt kennis van de eindrapportage over de Evaluatie
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân en stemt in met de vervolgstappen die
leiden tot verdere verbetering van SDF.

Besluit
1. Kennis nemen van de eindrapportage Evaluatie Centrumregeling Sociaal
Domein Fryslân en in te stemmen met de hierin genoemde
vervolgstappen.
2. De raad hierover middels bijgevoegde raadsbrief te informeren.
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Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein
De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de
Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein op 19 januari 2021.

Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de
Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein.

Pagina 6

14

Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning Vlaslaan 26 Beetsterzwaag
Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning Vlaslaan 26 te
Beetsterzwaag; toestaan van commerciële horeca activiteiten voor een periode
van maximaal 10 jaar.

Besluit
1. Het advies van de Bezwaren Commissie Opsterland (BCO) over te nemen
en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Dit middels bijgevoegde brieven aan de bezwaarmaker en
vergunninghouder kenbaar te maken.
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Opleggen last onder dwangsom voor vervoeren inbrekerswerktuigen
Op 1 september 2020 heeft de politie in de nachtelijke uren drie personen op
bedrijventerrein Overtoom aangetroffen met diverse inbrekerswerktuigen in
het bezit. Op 30 september 2020 heeft de politie hierover een bestuurlijke
rapportage opgesteld.

Besluit
1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de drie betrokkenen.
2. De hoogte van de dwangsom vast te stellen op € 2.500,- per
overtreding met een maximum van € 10.000,-.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021 (week
01).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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