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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 9 mei 2017 (week 19)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; 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 25 april 2017
(week 17).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Brief aan de gemeenteraad aangaande
wijzigingen website (2017-11705)
Op 14 maart 2017 is de “Visie op online
dienstverlening 2016-2018” door het college
van B en W vastgesteld. Naar aanleiding
hiervan worden binnenkort wijzigingen in de
website doorgevoerd. Het college van B en W
heeft gevraagd om de gemeenteraad hierover
te informeren.

1. In te stemmen met de brief aan de
gemeenteraad.

Ontwikkeling
3. Raadsvoorstel inzake opstarten
bestemmingsplanprocedure t.b.v. verleggen
en vergroten bouwmogelijkheden bedrijfsperceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude (2017-09895)
Bij brief van 23 maart 2017 heeft de eigenaar
van het perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude om medewerking verzocht inzake
het verleggen (en het vergroten van de
bouwmogelijkheden) van het genoemde
bedrijfsperceel door middel van het opstellen
van een (postzegel)bestemmingsplan. Na
instemming van uw college met de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op het
aangehaalde perceel wordt, zoals bij ons bij
dergelijke ruimtelijke plannen gebruikelijk is,
ook de raad verzocht in te stemmen met het
opstarten van een bestemmingsplanprocedure.
Uw college wordt in dat kader geadviseerd het
bijgaande raadsvoorstel vast te stellen, zodat
na de raadsbehandeling de verdere
voorbereiding van het bestemmingsplan ter
hand kan worden genomen.
4. Vaststellen deelname aan het programma
Home Start (2017-10460)
Inzetten programma Home Start in de
Gemeente Opsterland.

1. In beginsel planologische medewerking te
verlenen aan het verzoek van de eigenaar
van het perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude en daartoe het raadsvoorstel
"Opstarten bestemmingsplanprocedure voor
Tjalling Harkeswei 101 te Wijnjewoude" vast
te stellen.
2. De bijgaande brief aan de eigenaar van het
perceel Tjalling Harkeswei 101 te
Wijnjewoude vast te stellen.

1. In de gemeente Opsterland te starten met
het programma Home Start.
2. Het bijgevoegde persbericht vast te stellen.
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5. Subsidie Ondernemersfonds 2017
(2017-11804)
De Stichting Ondernemersfonds Gorredijk
vraagt om haar een subsidie te verstrekken
voor de activiteiten voor de beide
ondernemersverenigingen (OKO en WHI) uit
Gorredijk.
6. Besluit tot afwijzing planschadevergoeding
inzake verzoek van de eigenaren van het
pand It Merkelân 39 te Beetsterzwaag
(2017-12207)
Bij brief van 11 april 2017 heeft de Stichting
Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te
Rotterdam het definitieve advies aan uw college
uitgebracht met betrekking tot het planschadeverzoek van de eigenaren van het pand It
Merkelân 39 te Beetsterzwaag. Voorgesteld
wordt om het verzoek tot planschadevergoeding conform het advies van de SAOZ af
te wijzen.

1. De subsidie over 2016 voorlopig vast te
stellen op € 89.400,=.
2. Aan de Stichting Ondernemersfonds
Gorredijk een voorschot 2017 op de subsidie
te verstrekken van € 91.000,=.
3. De brief aan de Stichting
Ondernemersfonds Gorredijk vast te stellen.
1. Het verzoek om planschadevergoeding van
de eigenaren van het pand It Merkelân 39 te
Beetsterzwaag op grond van artikel 6.1 van
de Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig
het advies van de Stichting Adviesbureau
Onroerende Zaken te Rotterdam
(opdrachtnummer 3638790), met dien
verstande dat de argumentatie in het rapport
van de SAOZ geheel wordt overgenomen, af
te wijzen.
2. Geen vergoeding van kosten voor
deskundige bijstand toe te kennen.
3. De inhoud van deze beslissingen in de
vorm van de bijgevoegde brief aan de
verzoekers kenbaar te maken.
4. Talant (onderdeel van Alliade zorggroep),
Trambaan 10 te Heerenveen, als derdebelanghebbende door middel van het
versturen van een afschrift (met het
bijbehorende adviesrapport van de SAOZ)
over het besluit tot afwijzing van de
planschadevergoeding te informeren.
1. De raad te adviseren geen zienswijze in te
7. Verzoek om zienswijze Begroting 2018
Recreatieschap Marrekrite (2017-12272)
dienen.
Recreatieschap Marrekrite biedt de deelnemers 2. De brief aan de raad vast te stellen.
het concept van de Begroting 2018 en de
Meerjarenraming 2019-2021 aan. Provincies en
Gemeenten worden elk jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar gevraagd om een zienswijze
uit te brengen, die dit jaar kan worden
meegenomen in de definitieve besluitvorming
door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017.
Eveneens worden ter informatie de
Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016 in
concept toegezonden.
8. Concept jaarrekening 2016, ontwerp1. De raad te adviseren geen zienswijze in te
begroting 2018 en meerjarenperspectief
sturen.
Gemeenschappelijke Regeling
2. De brief aan de raad vast te stellen.
Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark
Drachten (2017-12468)
De Gemeenschappelijke Regeling
"Bedrijvenpark Drachten" biedt conform het
reglement de financiële jaarstukken aan bij de
gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten om gelegenheid te bieden een
inhoudelijke reactie in te dienen.
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VTH
9. Schriftelijke raadsvragen mobiele
1. De brief aan de raad vast te stellen.
verkooppunten (2017-12208)
Op 4 april 2017 heeft mevrouw Bruining van
Opsterlands Belang drie vragen gesteld over
mobiele verkooppunten. Met de bijgesloten
brief worden de gestelde vragen beantwoord.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017 (week 20).
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