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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 25 juni 2018 (week 26)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 19 juni 2018
(week 25).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Overeenkomsten centrummanagement
Beetsterzwaag en Ureterp (2018-09115)
Twee jaar terug is een centrummanager
benoemd om de ondernemers en de
ondernemersvereniging van Beetsterzwaag te
ondersteunen. De looptijd van de overeenkomst
met de centrummanager van Beetsterzwaag is
afgelopen en haar functioneren is geëvalueerd.
Voorgesteld wordt om haar functie te verlengen
tot 1 januari 2019. De centrummanager van
Ureterp heeft een baan bij de gemeente
Opsterland gekregen. Het bestuur van de
ondernemersvereniging (OVU) stelt voor om
een vervanger te benoemen.

1. De overeenkomst met de huidige
centrummanager van Beetsterzwaag te
verlengen tot 1 januari 2019.
2. De nieuwe centrummanager voor Ureterp
te benoemen voor de periode 1 juni 2018 tot
1 januari 2019.

Sociaal Domein
3. Raadsvragen m.b.t. Skâns (2018-14090)
Op 12 juni 2018 ontvingen wij schriftelijke
vragen van dhr. De Vries, dhr. Van der Werf,
mevr. Beintema, dhr. Koopmans en dhr. De
Boer namens respectievelijk de fracties van de
VVD, FNP, Groenlinks-OpsterLanders, D66 en
BAS. De termijn voor de beantwoording is
30 dagen.

1. De vragen van dhr. De Vries, dhr. Van der
Werf, mevr. Beintema, dhr. Koopmans en dhr.
De Boer namens respectievelijk de fracties
van de VVD, FNP, Groenlinks-OpsterLanders,
D66 en BAS door middel van bijgevoegde
brief te beantwoorden.
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OWO-VTH
4. Last onder dwangsom Dopplerlaan 26a
1. Een last onder dwangsom op te leggen.
(2018-13545)
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.
De wettelijk voorgeschreven periodieke
controles van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties van het bedrijfspand op het adres
Dopplerlaan 26a in Drachten Azeven vinden,
ondanks meerdere verzoeken van gemeente en
brandweer, nog steeds niet plaats. Gelet op de
prioriteit die aan brandveiligheid wordt
toegekend resteert nu het nemen van een
bestuursrechtelijke maatregel.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli 2018 (week 27).
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