Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

05-01-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

1

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 15 december vast te stellen.
2

Normenkader 2020
Van de gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht
van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. Dit normenkader moet de
gemeente zelf actueel houden. Het normenkader over 2020 is opgesteld en
wordt u hierbij aangeboden. Voorgesteld wordt om dit normenkader per 31
december 2020 vast te stellen en het normenkader ter kennisgeving te
brengen van de gemeenteraad.

Besluit
1. Het normenkader 2020 per 31 december 2020 vast te stellen.
2. De begeleidende brief vast te stellen, waarmee het normenkader ter
kennisgeving aan de raad wordt gebracht.
3

Vaststellen wijzigingsbesluit subsidieregeling compensatie
onroerendezaakbelasting en Opsterland 2020
De wijziging van de subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen
Opsterland 2020 vast te stellen.

Besluit
1. Het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling compensatie
onroerendezaakbelastingen Opsterland 2020 vast te stellen (bijlage 1).

4

Beschikbaar stellen budget voor energietransitie
In september en november jl. heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (MinBZK) onze subsidieaanvragen voor de Regeling Reductie
Energiegebruik en voor een proeftuin aardgasvrije wijk Wijnjewoude
gehonoreerd en daarbij subsidies van € 180.900,- respectievelijk €4.291.196,toegekend. Het betreft specifieke uitkeringen. Vanwege zijn budgetrecht moet
de raad deze subsidies nog beschikbaar stellen voor de uitvoering.

Besluit
1. Het bijgaande raadsvoorstel (0086124999) vast te stellen.
5

Brief inzake herinrichting Ald Djip
Een inwoner van Nij Beets vraagt het college om een formele reactie op haar
vraag of de gemeente kennis heeft van plannen voor de herinrichting van het
beekdal Ald Djip.

Besluit
1. De reactie op het verzoek om een formeel antwoord op de vraag of de
gemeente kennis heeft van plannen voor de herinrichting van het
beekdal Ald Djip, vast te stellen.
6

Last onder dwangsom carbidschieten
Er zijn signalen dat in Langezwaag op oudejaarsdag carbid gaat worden
geschoten met kanonnen van meer dan 100 liter terwijl maximaal 50 liter
bussen toegestaan zijn. Om dit te voorkomen wordt geadviseerd om preventief
een last onder dwangsom op te leggen.

Besluit
1. Een (preventieve) last onder dwangsom op te leggen.
2. De hoogte van de dwangsom vast te stellen op € 2.500,- ineens.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021 (week
02).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,
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