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B&W - BESLUITENLIJST
Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 9 oktober 2017 (week 41)
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 3 oktober 2017
(week 40).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Vaststellen beantwoorden van de door de
raad gestelde vragen m.b.t. de ontwerpbegroting 2018 (2017-27705)
De door de raad gestelde vragen m.b.t. de
ontwerp begroting 2018 zijn beantwoord. De
antwoorden dienen nog door het college
vastgesteld te worden.

1. De beantwoording van de door de raad
gestelde vragen m.b.t. de ontwerpbegroting
2018 (documentnummer 2017-27301) vast te
stellen.
2. Aanbiedingsbrief aan de raad vast te
stellen (2017-27708).

Omgevingsdomein
3. Afsluiten van de Koartsweachsterbrêge te
Gorredijk voor het gemotoriseerd verkeer
(2017-24862)
De levensduur van de brug loopt ten einde,
maar kan worden verlengd als deze niet meer
wordt belast door het gemotoriseerd verkeer.
Daarom wordt voorgesteld de functie van de
brug nu te wijzigen en de brug fysiek in te
richten als fietsbrug.
4. Brief aan de raad inzake de uitspraak van de
Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
d.d. 28 augustus 2017 (Herinvulling De
Wissel (plandeel Beukenlaan) te
Beetsterzwaag) (2017-27304)
Op 11 september heeft de gemeenteraad
besloten om de uitspraak van de
Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
d.d. 28 augustus 2017 inzake het
bestemmingsplan ‘Herinvulling De Wissel
(plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag’ en de
verleende omgevingsvergunning voor twee
gebouwen op het dierenplein voor advies in
handen van uw college te stellen. Voorgesteld
wordt om door middel van de bijgaande brief op
het verzoek van de raad te reageren.

1. De Koartsweachsterbrêge af te sluiten voor
het gemotoriseerd verkeer.
2. Verkeersbesluit nummer 276, voor het
instellen van een geslotenverklaring voor
gemotoriseerd verkeer op de
Koartsweachsterbrêge, in procedure te
brengen.
1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.
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5. Een maximale looptijd voor geliberaliseerde
pachtovereenkomsten in verband met
ruimtelijke ontwikkelingen (2017-17818)
Om ruimtelijke ontwikkelingen op korte termijn
mogelijk te maken wordt de contractduur voor
nieuwe, en verlenging van aflopende,
geliberaliseerde pachtovereenkomsten op
maximaal twee jaar gesteld.

1. De maximale looptijd voor nieuwe, en
verlenging van aflopende, geliberaliseerde
pachtovereenkomsten op maximaal twee jaar
te stellen.
2. Bij verlenging van aflopende
geliberaliseerde pachtovereenkomsten de
datum van dit besluit als begindatum voor de
maximale looptijd van twee jaar te hanteren.

Sociaal Domein
6. Wijzigen Centrumregeling Sociaal Domein
Fryslân (SDF) (2017-27765)
Het aangaan van de gewijzigde
Centrumregeling SDF.

1. Bijgevoegd collegebesluit (Corsanummer
2017-27830, bijlage 1) te nemen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017 (week
42).
de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

