Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

07-07-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

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 30 juni vast te stellen.
2

Besluit tot afwijzing planschadeverzoek naar aanleiding van de bouw van
woningen te Frieschepalen
De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam heeft advies
uitgebracht over het planschadeverzoek, gedateerd 6 februari 2020, naar
aanleiding van de bouw van woningen in Frieschepalen. Voorgesteld wordt het
verzoek om planschadevergoeding af te wijzen.

Besluit
1. Overeenkomstig het advies van de SAOZ (opdrachtnummer 20200354)
het verzoek om planschadevergoeding af te wijzen.
2. De inhoud van deze beslissing middels bijgaande brief aan de
verzoeker kenbaar te maken.
3

Raadsbrief met daarin een doorkijk Opsterlandse projecten in de Regio Deal
Zuidoost Friesland
De gemeenteraad is onlangs schriftelijk geïnformeerd dat de vijf gemeenten in
Zuidoost Friesland, samen met Provincie en Wetterskip besloten hebben een
Regio Deal met het Rijk te sluiten. Aanvullend daarop ontvangt de raad een
brief met een eerste doorkijk op het Opsterlandse deel in de Regio Deal. Het
gaat dan om de voor Opsterland meest relevante projecten die in ontwikkeling
gaan en de projecten die hun beslag krijgen in meerdere gemeenten.

Besluit
1. De raadsbrief met daarin een doorkijk Opsterlandse projecten in de
Regio Deal Zuidoost Friesland vast te stellen.

4

Beantwoording van schriftelijke vragen VVD over de brand bij Thermonoord
Gorredijk
Er zijn door de heer de Vries van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de
brand bij Thermonoord te Gorredijk. De beantwoording van deze vragen vindt
plaats door middel van de bijgevoegde brief.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer de Vries van
de VVD over de brand bij Thermonoord te Gorredijk vast te stellen.
5

Fasering Loevestein 4 oost, uitgifte bouwkavels en vaststellen kavelprijzen
Loevestein fase 4 oost eerste deel
Het uitbreidingsplan Loevestein fase 4 oost kan worden ontwikkeld. Het
bouwrijp maken - en de verkoop wordt in 2 delen opgesplitst om de financiële
risico's te beperken. De verkoopprijzen moeten worden vastgesteld.

Besluit
1. De ontwikkeling van Loevestein fase 4 oost in twee delen op te splitsen.
2. De bouwkavels uit te geven conform bijgevoegde verkooptekening.
3. De prijzen vast te stellen conform bijgevoegde prijslijst.
6

Ledenraadpleging VNG over achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
De VNG vraagt in een ledenraadpleging in te stemmen met een voorstel over
het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw. Na besluitvorming door het college van B&W wordt
digitaal gestemd. Het gaat in deze ledenraadpleging om een gewogen
stemming, zoals die ook geldt voor ledenvergaderingen.

Besluit
1. In te stemmen met het voorstel van de VNG over het rechtzetten van de
scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.
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Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Opsterlands Belang over
opheffing muziekschool BEATsterzwaag
Opsterlands Belang (mevrouw Bruining) heeft schriftelijke vragen gesteld. Dit
naar aanleiding van de brief van muziekschool BEATsterzwaag, waarin zij haar
voornemen kenbaar maakt zich per 1-8-2020 wil opheffen. Met bijgevoegde
brief geven wij antwoord op deze vragen.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang
over opheffing muziekschool BEATsterzwaag vast te stellen.
8

Vaststellen en verzenden procesplan actualisatie omgevingsvisie Opsterland
Wij willen zo spoedig mogelijk na 1-1-2022 een vastgestelde geactualiseerde
Omgevingsvisie Opsterland, die voldoet aan de geest en vereisten van de
Omgevingswet. Hiertoe is het procesplan Een frisse blik op de omgevingsvisie
(Actualisatie omgevingsvisie Opsterland 2022) opgesteld. In het plan staat het
proces beschreven om tot de omgevingsvisie te komen. Omdat de visie het
instrument van de gemeenteraad is, sturen wij het procesplan met bijgevoegde
brief aan de gemeenteraad.

Besluit
1. Het procesplan Een frisse blik op de omgevingsvisie (Actualisatie
omgevingsvisie Opsterland 2022) vast te stellen.
2. Het procesplan met begeleidende brief aan de gemeenteraad te sturen.
9

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-Opsterlanders over vervuiling
door rubberkorrels van kunstgrasvelden
Op 25 juni 2020 heeft mevrouw Beintema namens de fractie GroenLinksOpsterlanders vragen gesteld over de vervuiling door rubberkorrels van
kunstgrasvelden. Deze vragen worden door middel van bijgaande brief
beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Beintema
over de vervuiling door rubberkorrels van kunstgrasvelden vast te
stellen.
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Intrekken Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van
sociaal medische indicatie Opsterland 2013
Op 23 juni 2020 zijn nieuwe beleidsregels sociaal medische indicatie
Opsterland vastgesteld. De oude beleidsregels zijn vastgesteld in 2013 en zijn
nog van kracht.

Besluit
1. De beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van
sociaal medische indicatie Opsterland 2013 in te trekken.
11

Vragen 5G en gezondheid
De afgelopen periode is er veel te doen geweest omtrent de invoering van 5G.
Verschillende mensen maken zich zorgen om de mogelijke
gezondheidseffecten van 5G. Ook gemeente Opsterland krijgt
hier verschillende vragen over. Bijgaande brief is een reactie op vragen die
gesteld zijn door een inwoner van gemeente Opsterland. Hiervoor is de op 12
november 2019 vastgestelde standaardbrief omtrent 5G gebruikt.
De ingekomen brief wordt op de lijst ingekomen stukken geplaatst voor de
raadsvergadering van 7 september. Bijgaande beantwoording kan hieraan
toegevoegd worden.

Besluit
1. De brief inzake vragen 5G en gezondheid vast te stellen en de raad hiervan
een afschrift te versturen.
12

Uitkomst aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
De uitkomst van de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen is bekend. De raad moet
hierover geïnformeerd worden.

Besluit
1. De brief aan de raad over de uitkomsten van de aanbesteding Wmohulpmiddelen vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-OpsterLanders mogelijke sloop
huis Vianen Beetsterzwaag
Op 1 juli 2020 heeft de heer Sieswerda van GroenLinks-OpsterLanders
schriftelijke vragen gesteld over de signalen dat het huis Vianen aan de Van
Harinxmaweg in Beetsterzwaag gesloopt gaat worden.

Besluit
1. De beantwoording van de brief aan de raad over de schriftelijke vragen
over de mogelijke sloop van het huis Vianen in Beetsterzwaag vast te
stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020
(week 34).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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