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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 29 mei 2018
(week 22).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Verantwoording 2017 (2018-12360)
De conceptverantwoording 2017 is klaar. De
controle door de accountant is nog niet
afgerond maar omdat de raad voldoende
gelegenheid moet hebben de verantwoording te
lezen wordt de verantwoording nu al aan de
raad aangeboden. De verantwoording 2017 kan
door bijgevoegd raadsvoorstel, inclusief de Sisa
verantwoording, aan de raad ter vaststelling
worden aangeboden.
3. Resultaatbestemming Verantwoording 2017
(2018-12362)
Op verzoek van de raad leggen we jaarlijks een
apart voorstel met betrekking tot het resultaat
van de Verantwoording aan de raad ter
besluitvorming voor. Hierbij ontvangt u het
betreffende raadsvoorstel.
4. Perspectiefbrief 2018 (2018-12543)
De Perspectiefbrief 2018 kan aan de raad ter
behandeling worden aangeboden. De in bijlage
2 bij de perspectiefbrief opgenomen
begrotingswijziging dient apart door de raad
vastgesteld te worden. Bijgaand ontvangt u het
hiervoor benodigde raadsvoorstel.

1. Bijgaand raadsvoorstel (documentnummer
2018-12359) en persbericht (2018-12992)
vast te stellen.

1. Bijgaand raadsvoorstel (documentnummer
2018-12466) vast te stellen.

1. De Perspectiefbrief 2018 (2018-08279) vast
te stellen.
2. Bijgaand raadsvoorstel (2018-12545) vast
te stellen.
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Omgevingsdomein
5. Verklaring van geen bedenkingen voor
omgevingsvergunning supermarkt Poiesz in
Bakkeveen (2018-11387)
Er is een planvoornemen voor uitbreiding en
verbouwing van de supermarkt Poiesz in
Bakkeveen. Het doel van de uitbreiding is om in
te spelen op de veranderende vraag van de
consument. De supermarkt zal worden
uitgebreid met 505 m². Op de verdieping zal
een woning worden gerealiseerd. Medewerking
is mogelijk door het verlenen van een
omgevingsvergunning met toepassing van
artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3º van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De
omgevingsvergunning kan alleen worden
verleend wanneer de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen heeft
afgegeven. De ontwerp-omgevingsvergunning
en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
hebben zes weken ter inzage gelegen. Er zijn
gedurende deze termijn geen zienswijzen
ingediend.
6. Hûs en Hiem jaarrekening 2017 en begroting
2019 (2018-12099)
Het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem
heeft het jaarverslag 2017 (inclusief
jaarrekening 2017) en de conceptbegroting
2019 toegezonden. De gemeenteraad heeft de
mogelijkheid om een zienswijze te geven op de
conceptbegroting.

1. De raad voor te stellen een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het vergroten, verbouwen van de
supermarkt Poiesz in Bakkeveen en het
realiseren van een woning op de verdieping.

1. In te stemmen met de conceptbegroting
2019.
2. De raad te adviseren geen zienswijze in te
dienen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

Sociaal Domein
7. Beantwoording raadsvragen asbestsanering
sportgebouw Nij Beets (2018-13056)
In de oriënterende raadsvergadering van
28 mei jl. is het raadsvoorstel om middelen te
onttrekken aan de algemene reserve voor de
asbestsanering van sportgebouw Nij Beets
behandeld. Er zijn enkele vragen door de raad
gesteld naar aanleiding van dit raadsvoorstel.
8. Informerende brief aan gemeenteraad over
project Kansen voor Beetsterzwaag proces
twee sporen (2018-12769)
Met deze brief informeren wij de gemeenteraad
over het proces in het project Kansen voor
Beetsterzwaag, in relatie tot de opdracht die de
raad heeft verstrekt. Dit proces heeft zich
gewijzigd en richt zich nu op twee sporen.
9. Tegemoetkoming in de kosten (2018-00874)
Bij de oplevering van MFC de Bining in Hemrik
zijn een aantal installatie- en regelingsfouten
gemaakt. Deze fouten zijn inmiddels hersteld.
Het dorpshuis in Hemrik heeft hierdoor de
afgelopen jaren te kampen gehad met hoge
exploitatiekosten. Zij vragen een vergoeding
van de gemeente.

1. De vragen van de raad te beantwoorden
door middel van bijgevoegde brief
(2018-12816).
2. De brief als bijlage toe te voegen bij het
raadsvoorstel (2016-31264) en de
agendacommissie te verzoeken het
raadsvoorstel te agenderen voor de raad van
9 juli a.s.
1. De tekst in bijgevoegde brief vast te stellen.

1. Het bestuur van MFC De Bining met
€ 21.000,- te compenseren voor de hoge
exploitatiekosten.
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10. Begroting 2019, 1e begrotingswijziging 2018
en jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio
Fryslân (2018-10497)
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting
2019, eerste begrotingswijziging 2018 en de
jaarstukken 2017 aangeboden aan de
gemeenten. Conform de artikelen 29 en 31 van
de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân legt men de stukken
voor aan het college en de raad, zodat beiden
in de gelegenheid worden gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken.

1. In te stemmen met de begroting 2019,
maar daarbij enkele kanttekeningen te
plaatsen.
2. In te stemmen met de eerste
begrotingswijzing 2018.
3. In te stemmen met de jaarstukken 2017.
4. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
5. De brief aan de raad vast te stellen.
6. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.

OWO-VTH
11. Afwijzen handhavingsverzoeken
1. De twee handhavingsverzoeken af te
(2018-12292)
wijzen conform bijgevoegde conceptreactie.
Er zijn twee handhavingsverzoeken ingediend
om op te treden tegen een bedrijf in
Bakkeveen. Het bedrijf is op dit moment niet in
werking conform een geldende omgevingsvergunning. Op 2 mei 2018 is een ontwerp
omgevingsvergunning gepubliceerd waarin de
huidige (bedrijfs)situatie wordt gelegaliseerd. Er
is daarom sprake van concreet zicht op
legalisatie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018 (week 24).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

