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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 30 januari 2018 (week 5)
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 23 januari 2018
(week 4).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Interbestuurlijk toezicht (IBT) (2018-01942)
De provincie heeft de gemeente het totaalbeeld
interbestuurlijk toezicht doen toekomen
(documentnummer 2018-01930). In de
betreffende brief van de provincie worden
enkele opmerkingen gemaakt over het
interbestuurlijk toezicht. De brief van de
provincie wordt ter kennisneming aan de raad
ter beschikking gesteld.
3. Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018
(2018-01204)
In de "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018" zijn de
criteria voor het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding opgenomen. Aan de raad
wordt voorgesteld deze verordening vast te
stellen, omdat de raad het bevoegd orgaan is
voor het vaststellen van verordeningen.

1. De brief aan de raad vast te stellen
(2018-01945), waarmee het door de provincie
verstuurde totaalbeeld interbestuurlijk toezicht
wordt verstrekt ( 2018-01930).

1. De raad voor te stellen de "Verordening
gemeentelijke onderscheidingen gemeente
Opsterland 2018" vast te stellen.

Omgevingsdomein
4. Beantwoording brief inzake verzoek tot
wijziging bestemming perceel kadastraal
bekend als gemeente Beetsterzwaag sectie
E nummer 383 (Domela Nieuwenhuisweg
105a te Nij Beets) (2018-00113)
De eigenaar van het perceel Domela
Nieuwenhuisweg 105 te Nij Beets heeft bij brief
van 4 december 2017 verzocht om de
bestemming van het perceel kadastraal bekend
als gemeente Beetsterzwaag sectie E nummer
383 (Domela Nieuwenhuisweg 105a) te
wijzigen in het kader van de op handen zijnde
correctieve en partiële herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied (30 juni 2014).
Voorgesteld wordt om het verzoek af te wijzen
door middel van de bijgaande brief.

1. De brief aan de eigenaar van het perceel
Domela Nieuwenhuisweg 105 te Nij Beets,
waarin het verzoek tot wijziging van de
bestemming van het perceel kadastraal
bekend als gemeente Beetsterzwaag sectie E
nummer 383 (Domela Nieuwenhuisweg 105a
te Nij Beets) in het kader van de op handen
zijnde correctieve partiële herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied wordt
afgewezen, vast te stellen.
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5. Procedure voor verklaring van geen
bedenkingen raad (2017-33408)
Een omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure kan alleen worden verleend,
wanneer de raad heeft verklaard daartegen
geen bedenkingen te hebben. U wordt
voorgesteld om een vernieuwde procedure toe
te passen, waarbij een (blanco) ontwerpverklaring gelijktijdig met de ontwerpomgevingsvergunning door u ter inzage wordt
gelegd en de raad na de inzagetermijn wordt
gevraagd de definitieve verklaring te verlenen.
6. Beantwoording raadsvragen waterwingebied (2018-00928)
Onlangs is de raad geïnformeerd over de
plannen van Vitens voor uitbreiding van
waterwinning in Friesland en de mogelijke
locatie hiervan in Opsterland. Door de PvdAfractie zijn hierover vragen gesteld. Voorgesteld
wordt om de vragen middels bijgaande brief te
beantwoorden.

1. De vernieuwde procedure voor het
aanvragen van een verklaring van geen
bedenkingen voor een omgevingsvergunning
van de raad toe te passen, waarbij eerst een
(blanco) ontwerpverklaring ter inzage wordt
gelegd en na de inzagetermijn een definitieve
verklaring van de raad wordt gevraagd.
2. De raad door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

Sociaal Domein
7. Informatieve brief aan gemeenteraad over
re-integratieprojecten (2018-01947)
Aan de gemeenteraad is toegezegd dat deze
geïnformeerd wordt over een aantal lopende reintegratieprojecten. In de brief wordt deze
informatie verstrekt.
8. Kaderbrief 2019-2022 Veiligheidsregio
Fryslân (2018-00092)
Van de Veiligheidsregio Fryslân is de kaderbrief
2019-2022 ontvangen. De kaderbrief biedt een
blik op de (nabije) toekomst. Zo staat
omschreven welke landelijke en regionale
ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de
realisatie of de financiering van de
verschillende beleidsplannen. Het college en de
gemeenteraad worden in de gelegenheid
gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.

1. De informatieve brief aan de raad te
verzenden.

1. In te stemmen met de kaderbrief 20192022.
2. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio
Fryslân vast te stellen.

OWO-VTH
9. Handhavingsverzoek Domela
1. Het verzoek om (preventief) handhavend
Nieuwenhuisweg 105A (2018-01436)
op te treden af te wijzen.
Er is een verzoek ingediend om preventief
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.
handhavend op te treden door het opleggen
van een bouwstop en/of last onder dwangsom
betreffende de (voorbereidingen voor de) bouw
van een recreatiewoning op het perceel Domela
Nieuwenhuisweg 105A in Nij Beets. Van enige
(bouw)werkzaamheden en/of bouwplannen op
dit perceel is evenwel geen sprake.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018 (week 6).
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