Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

19-05-2020

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 12 mei 2020 vast te stellen.
2

Informeren raad over uitspraak 06-04-2020
Op 6 april 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in de
zaak tussen een inwoner van Nij Beets en GS van de provincie Fryslân over de
vraag of werkzaamheden aan een recreatiewoning te Nij Beets een overtreding
van de Wet Natuurbescherming opleverden of niet. Hoewel de gemeente
Opsterland zelf geen partij was in deze procedure, wordt voorgesteld de raad
wel hierover te informeren, omdat deze zaak raakvlakken heeft met andere
procedures waarbij de gemeente Opsterland wel nadrukkelijk betrokken is.

Besluit
1. De brief aan de raad over de uitspraak van de rechtbank d.d. 6 april
2020 vast te stellen.
3

Aangaan aanvullende anterieure overeenkomst zonneplan Ureterp
Groen Leven B.V. heeft een aantal verplichtingen te realiseren op grond van de
planovereenkomst Zonnepark Skieppeleane. Voor de nadere invulling van de
verplichtingen is een aanvullende overeenkomst opgesteld.

Besluit
1. De aanvullende anterieure overeenkomst aan te gaan.

4

Aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken Wijnjewoude
In het door de raad vastgestelde ‘uitvoeringsplan energietransitie’ staat dat
gemeente Opsterland een rijksbijdrage programma aardgasvrije wijken (PAW)
zal aanvragen voor Wijnjewoude. De subsidieaanvraag is ingediend. Het is
goed de raad daarover te informeren. Als de aanvraag wordt gehonoreerd,
wordt er breder ruchtbaarheid aan gegeven.

Besluit
1. De brief aan de raad over de aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken
Wijnjewoude vast te stellen.

5

Beantwoording schriftelijke vragen (ChristenUnie) inzake het perceel
Stationsweg 58 te Gorredijk
Op 16 april 2020 heeft de heer Weening van de ChristenUnie schriftelijke
vragen (artikel 39 Reglement van Orde) gesteld met betrekking tot het perceel
Stationsweg 58 te Gorredijk. Uw college wordt geadviseerd om door middel
van bijgaande brief de gestelde vragen te beantwoorden.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Weening van
de ChristenUnie met betrekking tot het perceel Stationsweg 58 te
Gorredijk vast te stellen.
6

Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over stimuleren
seniorenhuisvesting in Opsterland
Op 16 april 2020 heeft de heer J. van Dalen van de fractie Opsterlands Belang
schriftelijke vragen gesteld over stimuleren seniorenhuisvesting in Opsterland.
Met de bijgevoegde brief worden de gestelde vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang
over stimuleren seniorenhuisvesting in Opsterland vast te stellen.
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Reactie op mailbericht van een inwoner van onze gemeente over het WMO
vervoer
De gemeenteraad heeft een reactie gevraagd van het college op het mailbericht
van een inwoner van onze gemeente betreffende vragen en bemerkingen op de
doorgevoerde
wijzigingen in het Wmo vervoer per 1 januari 2020.

Besluit
1. De bestuurlijke reactie aan de gemeenteraad op het mailbericht van een
inwoner van onze gemeente betreffende vragen en bemerkingen op de
doorgevoerde wijzigingen in het Wmo vervoer per 1 januari 2020, vast
te stellen.
8

FUMO- WSGO
De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vraagt of de
deelnemende gemeenten een zienswijze willen in dienen tegen het voornemen
om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenewerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Met dit voorstel stelt het college van B&W
aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van de FUMO inzake deelname aan de
WSGO.
2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen
3. De brief aan de raad vast te stellen.
4. De conceptbrief aan de FUMO vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020
(week 22).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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