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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 17 oktober 2017 (week 42)
Ellen van Selm; Anko Postma; Wietze Kooistra; 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 9 oktober 2017
(week 41).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Beantwoording schriftelijke vragen BAS
1. De schriftelijke vragen van fractie BAS te
(2017-28918)
beantwoorden door bijgevoegde brief.
De fractie BAS heeft schriftelijke vragen gesteld
over raadsleden die (tijdelijk) buiten de
gemeente en provinciegrenzen wonen. Met dit
besluit beantwoordt het college van B&W de
vragen.

Omgevingsdomein
3. Toestemming verlenen voor het gebruik van
gemeentelijk eigendom Kortezwaag
(2017-28212)
Op 9 oktober 2017 heeft uw college de interne
memo 'SDE+ subsidie voor duurzame
maatregelen sportcentrum Kortezwaag (bijlage
1) besproken. Hierbij is het standpunt
ingenomen, om toestemming te verlenen aan
zwembad De Delte en de exploitant van
sportcentrum Kortezwaag, voor het gebruik van
gemeentelijk eigendom, om een duurzaam
initiatief te ontplooien. Zwembad en exploitant
trekken gezamenlijk op in het aanvragen van de
benodigde SDE+ subsidie.
4. Beantwoording vragen fractie
OpsterLanders over voortgang project oude
lanen (2017-27098)
De heer Sieswerda van de fractie
OpsterLanders heeft schriftelijke vragen gesteld
over de voortgang van het project oude lanen,
specifiek het kapbeleid en de betrokkenheid
van de natuurverenigingen hierbij.

1. Toestemming te verlenen aan zwembad De
Delte en de exploitant van het sportcentrum
Kortezwaag, voor het gebruik van
gemeentelijk eigendom, om een duurzaam
initiatief te ontplooien.
2. Bijgevoegde brieven aan het zwembad en
de exploitant vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 9 OKTOBER 2017.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
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5. Opdracht verlenen aan producent Tinco en
LF2018 in Opsterland (2017-27210)
Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018) is een
stimulans en kans om veel initiatieven op
sociaal-cultureel en recreatief gebied vanuit de
krêft van de mienskip te ontwikkelen en extra
bezoekers naar Opsterland te trekken. Bureau
Connactief heeft een offerte ingediend om
initiatiefnemers en ondernemers in heel
Opsterland te enthousiasmeren, te verbinden
en te ondersteunen. Daarnaast wordt de spin
off van dit alles beklijfd, zodat ook na 2018
Opsterland inwoners en bezoekers iets extra's
te bieden heeft (legacy). De producent heeft
extra aandacht voor het project Tinco vanwege
het internationale karakter, de gemeentelijke
samenwerking met Cannes en het actief
uitdragen van de Opsterlandse cultuurhistorie.
6. Beleidsnotitie Cultuureducatie 2018-2022
(2017-27358)
In deze beleidsnotitie worden visie,
uitgangspunten en voorgestelde aanpak
gepresenteerd voor de uitvoering van
cultuureducatie in de periode 2018-2022.
7. Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Wijkvernieuwing Smidte in
Terwispel en woningverbetering in
Gorredijk' (2017-27563)
In 2014 heeft de provincie ISV3 subsidie
toegekend voor het project 'Wijkvernieuwing
Smidte in Terwispel en woningverbetering in
Gorredijk'. Het project is gereed. Bij de
provincie moet een inhoudelijke en financiële
verantwoording worden ingediend. Daartoe is
een Activiteitenverslag en financieel verslag
opgesteld. De verantwoording is door de
accountant gecontroleerd en akkoord
bevonden.
8. Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Welfingstrjitte
en woningverbetering in Wijnjewoude'
(2017-27575)
In 2014 heeft de provincie ISV3 subsidie
toegekend voor het project 'Herstructurering
Welfingstrjitte en woningverbetering in
Wijnjewoude'. Het project is gereed. Bij de
provincie moet een inhoudelijke en financiële
verantwoording worden ingediend. Daartoe is
een Activiteitenverslag en financieel verslag
opgesteld. De verantwoording is door de
accountant gecontroleerd en akkoord
bevonden.
9. Verhogen krediet vervangen slagboomkasten Overtoombrêge en Rolbrêge
(2017-27699)
In 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor
het vervangen van de slagboomkasten van
Overtoombrêge in Gorredijk en Rolbrêge in
Tijnje. Tijdens de voorbereiding voor deze
vervanging is naar voren gekomen dat het
noodzakelijk is om ook de brugbesturing van
beide bruggen te vervangen.

1. Connactief opdracht te verlenen om de
werkzaamheden uit te voeren, zoals
beschreven in de offerte.
2. Voor de opdracht € 10.000,- beschikbaar te
stellen ten laste van onvoorzien en dit bedrag
over te hevelen naar het projectbudget
Culturele Hoofdstad.
3. Vanuit het budget kansen benutten
€ 12.500,- over te hevelen naar het
projectbudget Culturele Hoofdstad.
4. Het persbericht vast te stellen.

1. De beleidsnotitie Cultuureducatie
Opsterland 2018-2022 vast te stellen.
2. Het bijbehorende raadsvoorstel vast te
stellen.

1. Het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Wijkvernieuwing Smidte in
Terwispel en woningverbetering in Gorredijk'
vast te stellen.
2. De begeleidende brief voor toezending van
het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Wijkvernieuwing Smidte in
Terwispel en woningverbetering in Gorredijk'
naar de provincie, vast te stellen.

1. Het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Welfingstrjitte
en woningverbetering in Wijnjewoude' vast te
stellen.
2. De begeleidende brief voor toezending van
het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Welfingstrjitte
en woningverbetering in Wijnjewoude' naar de
provincie, vast te stellen.

1. De gehele elektrische installaties van de
Overtoombrêge in Gorredijk en Rolbrêge in
Tijnje te vervangen.
2. De raad voor te stellen om hiervoor met de
voorbereiding verantwoording 2017 het
bestaande krediet voor het vervangen van de
slagboomkasten van de Overtoombrêge en
de Rolbrêge met € 160.000,- te verhogen.
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10. Presentatie Polderhoofdkanaal
informatiebijeenkomst raad 11 oktober 2017
(2017-28954)
Op 11 oktober 2017 heeft er een
informatiebijeenkomst plaats gevonden voor de
raad. In deze bijeenkomst zijn de lopende
procedures rond de natuurcompensatie
Polderhoofdkanaal toegelicht.

1. De brief vast te stellen en daarbij de
presentatie toe te zenden aan de raad.

Sociaal Domein
11. Frij Stiper project (2017-28088)
In het kader van Leeuwarden - Fryslân
Culturele Hoofdstad 2018 is er een regionaal
project opgestart, Frij Stiper, waarin
uitkeringsgerechtigden ingezet kunnen worden
op bepaalde werkzaamheden, om zo mee te
doen aan sociale activiteiten en hun afstand tot
de arbeidsmarkt te verkleinen.
12. Addendum Jeugdhulp (2017-28233)
Addendum Jeugdhulp.
13. Uitvoeringsnota Sport en Bewegen
(2017-21496)
Uitvoeringsnota Sport en Bewegen.

14. Advies rapport Rekenkamercommissie
integratie statushouders (2017-28260)
Op 19 juni 2017 heeft de raad gesproken over
het rapport dat de Rekenkamer heeft
uitgebracht over de integratie van statushouders. De raad heeft het college nader
advies gevraagd over de aanbevelingen die in
het rapport van de Rekenkamer staan. In
bijgaande brief is het advies verwoord.

1. Deel te nemen aan het project Frij Stiper.

1. Het addendum Jeugdhulp 2018 vast te
stellen.
1. De uitvoeringsnota Sport en Bewegen
2017-2021 vast te stellen.
2. De uitvoeringsnota Sport en Bewegen
2017-2021 ter kennisgeving naar de raad te
sturen, zoals aangegeven in de kadernota.
1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

VTH
15. Invorderen verbeurde dwangsommen
(2017-25104)
Geconstateerd is dat op het buitenterrein van
het bedrijfsperceel Wetterkant 14 in Gorredijk
(langdurig) afvalstoffen worden opgeslagen. Bij
besluit van 5 april 2016 en 30 augustus 2016 is
een last onder dwangsom opgelegd met de
lastgeving dat voor 15 november 2016 de
(bouw)materialen en goederen, een autowrak
en een landbouwvoertuig van het buitenterrein
worden verwijderd. De last is vastgesteld op
€ 1.000,- per week tot een maximum van
€ 10.000,-. Op 28 maart 2017 is een besluit
genomen tot invordering van € 5.000,- aan
verbeurde dwangsommen. Inmiddels is de hele
dwangsom verbeurd, omdat de overtredingen
niet ongedaan zijn gemaakt.

1. Over te gaan tot het invorderen van de
verbeurde dwangsommen van totaal € 5.000,en de tekst van de invorderingsbeschikking
vast te stellen.
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16. Bezwaarschrift tegen verleende vergunning
voor de kap van 12 eiken in Gorredijk
(2017-26664)
Op 8 november 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 12 eiken
aan de Spinnerij te Gorredijk. Op 27 december
2016 is hiertegen een bezwaarschrift ingediend.
Dit bezwaarschrift is buiten de wettelijke
bezwaartermijn ingediend en daarmee te laat.
De commissie heeft de bezwaarmaker
gevraagd uit te leggen waarom het bezwaar te
laat is ingediend. Naar aanleiding van deze
reactie heeft de commissie op 2 februari 2017
een advies uitgebracht. Dit advies is
abusievelijk pas eind september 2017 kenbaar
gemaakt aan de vakafdeling. In dit advies
overweegt de commissie dat het bezwaar te
laat is ingediend en adviseert het college het
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren. Het college wordt voorgesteld dit
advies van de commissie te volgen.
17. Informeren van de gemeenteraad over
actualiteiten FUMO en Besluit VTH
(2017-27789)
Informeren van de gemeenteraad over de
actualiteiten FUMO en Besluit VTH.

1. Conform het advies van de commissie
bezwaarschriften Opsterland het ingediende
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.
2. De beslissing op het bezwaarschrift met
corsanummer 2017-26684 vast te stellen.

1. De 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 31 oktober 2017 (week
44).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

