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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 21 maart 2017 (week 12)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; 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 14 maart 2017
(week 11).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Gemeentebedrijf
2. Monitoring Polderhoofdkanaal 2016
(2017-05719)
In 2016 is het Polderhoofdkanaal voor het
tweede jaar geopend voor de recreatievaart en
heeft ook de tweede abiotische en biotische
monitoring plaatsgevonden. De resultaten
hiervan zijn verwerkt in de rapportage
'Monitoring Polderhoofdkanaal 2016' door
Koeman & Bijkerk. De monitoringscommissie
heeft de rapportage gelezen en van advies
voorzien.
3. Brief aan de raad over omzetting rechtsvorm
Stichting Openbare Verlichting Fryslân
(2017-08169)
Uw college heeft op 14 maart 2017 ingestemd
met het omzetten van de rechtsvorm 'stichting'
naar 'coöperatie' voor de Stichting Openbare
Verlichting Fryslân. Middels bijgevoegde brief
wordt uw raad over de omzetting van de
rechtsvorm geïnformeerd. De raad hoeft
hierover geen besluit te nemen.

1. Het advies van de monitoringscommissie
met betrekking tot de openstelling van het
Polderhoofdkanaal voor 2017 over te nemen.
2. Niet over te gaan tot het vergroten van de
vaardiepte.
3. De brief aan de provincie Fryslân vast te
stellen.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
5. Het persbericht vast te stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

Ontwikkeling
4. Overzicht in mandaat verstrekte subsidies
2016 (2017-03056)
Op grond van de Mandaatregeling Opsterland
2016 wordt jaarlijks een overzicht verstrekt van
de in mandaat verstrekte subsidies.

1. Het "Overzicht van in mandaat verstrekte
subsidies 2016" voor kennisgeving aan te
nemen.
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5. Subsidieaanvraag voor het verbeteren van
de verkeersveiligheid (2017-05273)
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan
2010 is ingezet op het verbeteren van
fietsoversteken in hoofdfietsroutes. Om in het
kader van een nieuwe provinciale subsidieregeling daarop in te spelen zijn in het jaarplan
2017 van de Streekagenda twee te verbeteren
fietsoversteken opgevoerd. De subsidieaanvragen kunnen nu bij de Provincie Fryslân
ingediend worden en het benodigde krediet
voor de voorbereiding en uitvoering kan
beschikbaar worden gesteld.
6. Verwerving bedrijfsgebouwen voormalige
melkfabriek te Klein Groningen Wijnjewoude
(2017-07028)
De onderhandelingen met de eigenaren over de
verwerving van de drie bedrijfspanden op de
locatie van de oude melkfabriek te Klein
Groningen Wijnjewoude, Klein Groningen
12 A-B, 12 C en 12 D-E, zijn afgerond. Er zijn
voorlopige koopovereenkomsten afgesloten
met de drie eigenaren die vastgesteld dienen te
worden. Deze fabrieksgebouwen zullen worden
gesloopt ten behoeve van een toeristische
herbestemming van deze locatie. De twee
aangrenzende woningen Klein Groningen 12 en
14 maken geen onderdeel uit van deze
aankoop, omdat met de eigenaren geen
overeenstemming kon worden bereikt.

1. De aanvragen bij de provincie in te dienen
voor project "verbetering fietsoversteek 't Hou
te Langezwaag" en voor het project
"verbetering fietsoversteek
D. Nieuwenhuisweg-De Gearen te Nij Beets".
2. De benodigde middelen voor de
voorbereiding en uitvoering van de projecten
beschikbaar te stellen.
3. De aanvragen verder uit te werken tot
definitieve ontwerpen.

1. De tekst van de drie koopovereenkomsten
met de eigenaren van de bedrijfspanden in de
voormalige melkfabriek te Klein Groningen
Wijnjewoude (adressen: Klein Groningen
12 A-B, 12 C en 12 D-E) vast te stellen.
2. De koopovereenkomsten aan te gaan
(Klein Groningen 12 A-B, Klein Groningen
12 C en Klein Groningen D-E).
3. De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017 (week 13).
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