Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

07-04-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

1

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 31 maart 2020 vast te stellen.
2

Informerende brief Regiodeal ZO Friesland aan gemeenteraden, PS en AB
Wetterskip
In februari 2020 is de raad geïnformeerd dat het Rijk een Regio Deal wil sluiten
en een bedrag van € 15 miljoen wil investeren voor het versterken van de
brede welvaart in Zuidoost Friesland. Eerder was toegezegd een bijeenkomst te
organiseren om de raden, PS en AB Wetterskip verder bij te praten over de
voortgang. Zoals bekend is door de coronamaatregelen het organiseren van
zo’n bijeenkomst niet mogelijk. Daarom is nu gekozen voor schriftelijke
informatie.

Besluit
1. In te stemmen met verzenden van de brief aan de gemeenteraad.
3

Uitspraak Kroon inzake BB14
Een inwoner van Nij Beets heeft de Kroon verzocht om het Bestemmingsplan
Buitengebied 2014 te vernietigen. Dit verzoek is op 13 maart jl. afgewezen,
omdat de Minister niet is gebleken dat er sprake is geweest van
onregelmatigheden bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. De raad
wordt via bijgaande brief over deze uitspraak geïnformeerd.

Besluit
1. De brief aan de raad over de uitspraak van de Kroon inzake het verzoek tot
vernietiging van het Bestemmingsplan Buitengebied 2014, vast te stellen.
2. Als bijlagen toe te voegen de geanonimiseerde brieven van de Kroon.

4

Inschakelen adviseur inzake planschadeverzoek
Op 6 februari 2020 is een verzoek om planschadevergoeding ontvangen met
betrekking tot de bouw van 7 woningen aan de Lytse Leane 2a t/m 2g te
Frieschepalen. Op 9 november 2017 is hiervoor een omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure) afgegeven. Het verzoek dient om advies te worden
voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.

Besluit
1. De stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam te
verzoeken advies uit te brengen inzake het verzoek om planschadevergoeding.
2. De brief aan de verzoeker vaststellen.
5

Raadsbrief evaluatie SDF
Raadsbrief over de stand van zaken van de evaluatie Sociaal Domein Fryslân
(SDF).

Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief Stand van zaken evaluatie
SDF te informeren.
6

Aanpassen statuten MFA Lippenhuizen
Aanpassen van de statuten van MFA Lippenhuizen.

Besluit
1. Akkoord te gaan met de aanpassingen in de Statuten van MFA Lippenhuizen.
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Reactie op mail inzake Stationsweg 58 Gorredijk
Een burger heeft de raad en het college benaderd met vragen en opmerkingen
naar aanleiding van de beantwoording van raadsvragen over het gebruik van
het perceel Stationsweg 58 te Gorredijk. Met de betreffende burger is in het
verleden vaker gecorrespondeerd over deze kwestie. Voorgesteld wordt in de
reactie te verwijzen naar deze eerdere correspondentie.

Besluit
1. De brief n.a.v. de opmerkingen over de beantwoording van de raadsvragen
met betrekking tot de Stationsweg 58 te Gorredijk, vast te stellen

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 april 2020
(week 16).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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