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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 26 februari 2019
(week 9).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Reactie op raadsbesluit over rkc-onderzoek 1.De brief aan de raad over het raadsbesluit
over digitale dienstverlening (2019-02078)
over het rkc-onderzoek over digitale
De raad heeft op 12 februari 2018 in zijn besluit dienstverlening vast te stellen.
over het onderzoek van de rekenkamercommissie over digitale dienstverlening enkele
opdrachten aan het college van B&W gegeven.
Het college van B&W geeft per brief een reactie
op deze opdrachten en nodigt daarnaast de
raad uit voor een gesprek over de ambities voor
de dienstverlening van onze gemeente.

Omgevingsdomein
3. Beantwoording openstaande raadsvragen
MFA Gorredijk en SOC Kortezwaag
(2019-02553)
Maandag 25 februari 2019 heeft de
oriënterende raad de voorstellen over de
projecten MFA Gorredijk en SOC Kortezwaag
besproken. Voorafgaand aan en tijdens de raad
zijn enkele vragen van de fracties
onbeantwoord gebleven. Met bijgevoegde brief
en bijlage worden deze alsnog beantwoord.
4. Het rapport Wijnjewoude Energie Neutraal
2025 te ondersteunen (2019-02331)
Het bestuur van de Coöperatie Wijnjewoude
Energie Neutraal zoekt partners om
ondersteuning te bieden bij de uitvoering van
het rapport Wijnjewoude Energie Neutraal 2025
d.d. 6 juli 2018.

1.De tekst van de brief (2019-02545) en de
bijbehorende beantwoording van de
openstaande vragen (2019-02553) vast te
stellen.

1.In te stemmen met de intentieovereenkomst Wijnjewoude Energie Neutraal
2025.
2.Een bedrag van € 30.000,= beschikbaar te
stellen als mede-financiering voor een
programmamanager van WEN.
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder Anko Postma te machtigen voor
de ondertekening van de intentieovereenkomst.
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5. Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst
over Wonen (2019-02162)
Op maandag 18 maart vindt er een informatieavond plaats voor de raad over wonen.
Informatie zal worden verstrekt over
demografische ontwikkelingen en woningbouw
en over de nadere uitwerking van de door de
raad in april 2017 vastgestelde Woonvisie
2017-2021. Daarbij zal onder meer worden
ingegaan op de aanpak voor een duurzame
gebiedsontwikkeling Gorredijk en de Uitwerking
van de Woonvisie naar de andere dorpen.
6. Vaststellen verslag bestemmingsplannen
2018 en programma 2019 (2019-02392)
Informeren van de raad over bestemmingsplannen waaraan in 2018 is gewerkt en
waaraan in 2019 (en verder) wordt gewerkt.
7. Vervolgtraject oude lanen (2019-01571)
Het onderhoudsplan voor de oude lanen
(Tolheksleane, Gerdyksterwei/Sweachsterwei,
Duerswâld/Duerswâldmerwei) voor een
duurzaam behoud is uitgebreid besproken met
de betrokken plaatselijk belangen en
natuurverenigingen. Dit leidt tot verschillende
inzichten per laan.
8. Regionale samenwerkingsafspraken
Fietsagenda Zuidoost Fryslân 2019-2023
(2019-01994)
Via de Fietsagenda Zuidoost Fryslân 20192023 willen de gemeenten Smallingerland,
Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en
Ooststellingwerf (Zuidoost Fryslân) het
fietsgebruik in de regio aantrekkelijker maken
en vergroten en de duurzaamheid en vitaliteit
van de regio verbeteren.

1.De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de raad over wonen, die zal
plaatsvinden op maandag 18 maart 2019,
vast te stellen.

1.Het verslag bestemmingsplannen 2018 en
programma 2019 vast te stellen.
2.De brief aan de raad vast te stellen.

1.Niet bij alle lanen over te gaan tot
gefaseerde vervanging van de laanbomen.
2.Terughoudend om te gaan met het kappen
van gezonde bomen.
3.De brief (2019-01590) aan de raad vast te
stellen.

1.In te stemmen met de Fietsagenda Zuidoost
Fryslân 2019-2023 en het kaartbeeld
(2019-02114).
2.De kosten van het QuickScan onderzoek te
dekken uit het GVVP Uitvoeringsplan.
3.De kosten van het onderzoek in de
Snelfietsroute Drachten - Heerenveen te
dekken uit GVVP Uitvoeringsplan.
4.Het persbericht "pak de fiets in Zuidoost
Fryslân" vast te stellen (2019-02138).
5.De aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde
Staten vast te stellen en te versturen
(2019-02181).
De burgemeester besluit om:
1.Wethouder De Vries te machtigen om
voorliggende Fietsagenda Zuidoost Fryslân
2019-2023 te ondertekenen.

Sociaal Domein
9. Akte van cessie NL Truckkartel (2019-02069)
De Europese Commissie heeft in juli 2016
vastgesteld dat enkele truckfabrikanten de
EUmededingingsregels hebben overtreden.
Door deze overtreding heeft de Veiligheidsregio
Fryslân de brandweervoertuigen voor een te
hoog bedrag overgenomen van de gemeenten.
Om deze te veel gemaakte kosten terug te
vorderen van de truckfabrikanten wil de
Veiligheidsregio Fryslân, namens de
gemeenten, een juridische procedure starten.

1.Vordering tot schadevergoeding met
betrekking tot brandweervoertuigen te
cederen (overdragen) aan Veiligheidsregio
Fryslân.
2.Vordering tot schadevergoeding met
betrekking tot eigen voertuigen te cederen
(overdragen) aan Veiligheidsregio Fryslân.

3

10. Garantstelling Zonnepanelen Caparis NV
(2019-02527)
Voor het bijdragen aan de energietransitie gaat
Caparis NV een deel van zijn energiebehoefte
afdekken met zonne-energie. Hiervoor wordt de
infrastructuur van de betreffende panden
aangepast en worden zonnecollectoren
geïnstalleerd. Voor de financiering wordt een
lening bij de Bank Nederland aangetrokken. De
gemeente Leeuwarden stelt zich garant en
vraagt van de andere aandeelhouders in
Caparis NV om zich elk voor een evenredig
deel richting de gemeente Leeuwarden garant
te stellen.
11. Blijverslening en Verzilverlening
(2019-01233)
Een duurzame, asbestvrije en
levensloopbestendige woningvoorraad is
belangrijk voor alle inwoners van Opsterland.
Daarom is het belangrijk dat de gemeente
inwoners ondersteunt om hun huis aan te
passen. Bovendien stijgt de vraag naar
levensloopbestendige woningen, wil Opsterland
in 2035 energieneutraal zijn en zijn in 2024
asbestdaken niet meer toegestaan. Om
inwoners die anders moeilijk aan financiering
kunnen komen te helpen om hun huis aan te
passen, kan de gemeente de Blijverslening en
de Verzilverlening invoeren. Beide leningen
worden aangeboden door het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten.

1.De gemeente Leeuwarden onvoorwaardelijk
en onherroepelijk toe te zeggen, dat een
evenredig deel van de kosten die door de
gemeente Leeuwarden gemaakt worden in
verband met het inroepen door de BNG van
de garantstelling (akte van borgtocht met
referentie [nummer]), aan de gemeente
Leeuwarden vergoed zullen worden.
2.Dat de garantstelling onlosmakelijk
gekoppeld is aan het eigenaarschap van
Caparis NV of de rechtsopvolger daarvan.
3.De brief aan het college van B&W van de
gemeente Leeuwarden vast te stellen.
1.Het bijgevoegde raadsvoorstel
‘Blijverslening’ met betrekking tot het
vaststellen van de verordening ‘Consumptieve
Blijverslening gemeente Opsterland 2019’ ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.
2.Het bijgevoegde raadsvoorstel
‘Verzilverlening’ met betrekking tot het
vaststellen van de verordening
‘Verzilverlening gemeente Opsterland 2019’
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019 (week 11).
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