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B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 23 april 2019
(week 17).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Advies Payroll dienstverlening (2019-05093)
De OWO-raamovereenkomst voor
payrolldienstverlening met Driessen eindigt op
1 juli 2019. Het huidige contract dient nog tot en
met 31 december verlengd te worden. Dit is
een uitsterfconstructie voor payrolling.

1.Geen nieuwe OWO-raamovereenkomst
voor payrolldienstverlening na 1 juli 2019 aan
te gaan maar de overeenkomst nog tot
uiterlijk 31 december 2019 te verlengen.

Omgevingsdomein
3. Raadsvoorstel Project MFA Gorredijk
(2019-04921)
Om het amendement van de raad van
11 maart 2019 recht te doen wordt de raad voor
het zomerreces tweemaal een besluit
voorgelegd over de realisatie van de MFA in
Gorredijk. Met bijgevoegd voorstel wordt de
raad gevraagd een besluit te nemen over De
Treffer en de kinderdagopvang. Daarnaast
wordt gevraagd om een advies voor
besluitvorming over De Skâns op 8 juli voor te
leggen.
4. Reclameborden in de openbare ruimte
(2019-02463)
Reclameborden in de openbare ruimte.

1.Bij zowel de afronding van de ontwerpfase
als in de voorbereidings- en realisatiefase,
ervan uit te gaan dat de MFA één geheel is.
2.Hiervoor bijgevoegd raadsvoorstel
(2019-04573) vast te stellen en voor te leggen
aan de raad.
3.De aangepaste planning (2019-05055) vast
te stellen.

1.De reactienota “Reclameborden in de
openbare ruimte” vast te stellen.
2.De uitvoeringsnotitie “Reclameborden in de
openbare ruimte in Opsterland” vast te stellen.
3.Het jaar 2019 te beschouwen als
overgangsjaar waarin het beleid wordt
toegelicht aan adverteerders en maatschappelijke partners.
4.De daadwerkelijke operationalisatie te
starten met ingang van 1 juli 2020 en daaraan
voorafgaand een kort evaluatiemoment in te
bouwen.
5.De mogelijkheden voor digitale welkomstborden te onderzoeken.
6.De bijgaande brief aan de Plaatselijke
Belangen en ondernemersverenigingen vast
te stellen.
7.De brief aan de gemeenteraad vast te
stellen.
8.De mededeling in de SA! vast te stellen.
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5. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan
Gorredijk - De Tsjerk Hiddes (2019-04655)
Het planvoornemen betreft het wijzigen van het
bestemmingsvlak "Wonen" en de bijbehorende
planregels van het perceel kadastraal bekend
als gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 2642
(aan De Tsjerk Hiddes te Gorredijk) op
zodanige wijze dat er een tweetal vrijstaande
woningen gerealiseerd kunnen worden. Het
voorliggend ontwerpbestemmingsplan
“Gorredijk – De Tsjerk Hiddes" voorziet in
voorgaande. Voorgesteld wordt om het
bestemmingsplan als ontwerp ter visie te
leggen.
6. Beantwoording vragen GroenLinksOpsterLanders (2019-04785)
Beantwoording vragen GroenLinksOpsterLanders n.a.v. brief college over project
oude lanen (2019-01590).

1.In navolging van eerdere besluitvorming het
ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk – De
Tsjerk Hiddes" vast te stellen.
2.Het betreffende ontwerpbestemmingsplan,
gelet op artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, in
procedure te brengen.

1.De brief (2019-04592) aan de raad vast te
stellen.

Sociaal Domein
7. Aanwijzen periode APV artikel 2 18 lid 1 rookverbod in bossen en natuurterreinen
(2019-04842)
In verband met de aanhoudende droogte, het
daarmee verhoogde risico op natuurbrand en
een bosbrand op 23 april 2019 in het bos aan
de Poostweg in Beetsterzwaag is het na
overleg met brandweer en politie raadzaam om
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen; lid 1 in te stellen voor de periode dat
fase 2, ingesteld door de Veiligheidsregio
Fryslân, van kracht is. Als de Veiligheidsregio
Fryslân afschaalt wordt ook het rookverbod
ingetrokken. Artikel 2:18 Rookverbod in bossen
en natuurterreinen 1. Het is verboden te roken
in bossen, op heide of veengronden dan wel in
duingebieden of binnen een afstand van dertig
meter daarvan gedurende een door het college
aangewezen periode.
8. Taskforce Jeugd (2019-04890)
De gemeenteraad door middel van een
raadsbrief en de bijgevoegde rapporten te
informeren over Taskforce Jeugd en de
uitkomsten over de analyse en sturingsmechanismen Jeugd. De gemeenteraad door
middel van een raadsbrief en de bijgevoegde
rapporten te informeren over Taskforce Jeugd
en de uitkomsten over de analyse en sturingsmechanismen Jeugd.
9. Voordracht leden Raad van Toezicht van de
BHS (2019-04616)
Voordracht leden Raad van Toezicht van de
BHS.

1.Een rookverbod in te stellen (artikel 2:18 lid
1 van de APV Rookverbod in bossen en
natuurgebieden) voor de periode dat fase 2,
ingesteld door de Veiligheidsregio Fryslân,
van kracht is.
BESLUIT GENOMEN OP 24 APRIL 2019.

1.De raadsbrief analyse en sturingsmechanismen Jeugd vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 25 APRIL 2019.

1.De gemeenteraad voor te stellen akkoord te
gaan met de voordracht om mevrouw
T.H. Haseloop-Amsing en de heer
S. Lageveen te benoemen als leden van de
Raad van Toezicht van de BHS.
2.De benoeming in laten gaan per 1 augustus
2019.
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10. Brief aan de raad betreffende definitieve
gunning jongerenwerk (2019-04742)
Het aanbestedingsproces voor het
Jongerenwerk is afgerond. Op 1 maart 2019 is
het Jongerenwerk definitief gegund aan de
organisatie Code Hans. De nieuwe organisatie
start de uitvoering van het Jongerenwerk per
1 juni 2019. In eerdere fases van het
aanbestedingsproces is de raad ook
geïnformeerd over de stand van zaken. Met
deze brief wordt de raad geïnformeerd over de
uitkomst van de het aanbestedingsproces.

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 14 mei 2019 (week 20).

de waarnemend gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Geert Broekman

Ellen van Selm

