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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 18 juli 2017 (week 29)
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 11 juli 2017
(week 28).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Beslissing op het bezwaarschrift van
Vermilion Energy Netherlands B.V. tegen de
weigering om een proefboring uit te voeren
aan De Ripen in Nij Beets (2017-16606)
Beslissing op het bezwaarschrift van Vermilion
Energy Netherlands B.V. tegen de weigering
om een omgevingsvergunning te verlenen om
af te wijken van de regels van het
bestemmingsplan "Buitengebied" voor het
uitvoeren van een proefboring nabij De Ripen in
Nij Beets.
3. Beantwoording brief Stichting Tsjingas
(2017-18937)
De Stichting Tsjingas heeft vragen gesteld over
de gang van zaken rond de winningsvergunning
en de weigering van de proefboring in Nij
Beets.
4. Beantwoording vragen Opsterlands Belang
openhouden van het Polderhoofdkanaal
(2017-20664)
Beantwoording van de vragen van de fractie
Opsterlands Belang over het openhouden van
het Polderhoofdkanaal.
5. Vaststellen straatnaam op het terrein van
zorginstelling Talant, locatie De Wissel te
Beetsterzwaag (plandeel Beukenlaan)
(2017-19672)
Zorggroep Alliade verzoekt ons om voor een
nieuwe straat op het terrein van Talant, locatie
De Wissel te Beetsterzwaag (plandeel
Beukenlaan) de naam "Meidoorn" vast te
stellen.
6. Verlenging Centrummanagement Ureterp
(2017-19767)
De looptijd van de overeenkomst met de
centrummanager van Ureterp is afgelopen. De
vraag is welke effecten de overeenkomst heeft
gehad en of de overeenkomst kan worden
verlengd.

1. De bezwaren ongegrond te verklaren, in
afwijking van het advies van de
Bezwarencommissie Opsterland (BCO).
2. De brief aan Vermilion Energy B.V. vast te
stellen.
3. Een afschrift van deze brief aan de raad te
zenden.

1. De antwoordbrief vast te stellen.
2. Een afschrift van deze brief aan de raad te
zenden.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De naam "Meidoorn" vast te stellen voor
een nieuwe straat op het terrein van
zorginstelling Talant, locatie De Wissel te
Beetsterzwaag (plandeel Beukenlaan).
2. De brief aan Zorggroep Alliade vast te
stellen.

1. De overeenkomst met de centrummanager
van Ureterp onder dezelfde condities met
1 jaar te verlengen.
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7. Vaststellen gewijzigde koop/
realisatieovereenkomst nieuwbouw
Frieschepalen met bouwbedrijf Van den
Broek (2017-18392)
In 2015 heeft uw college besloten om onder
voorwaarden een koop/realisatieovereenkomst
aan te gaan met bouwbedrijf Van de Broek voor
het realiseren van 8 rijwoningen in
Frieschepalen. Er is sprake van gewijzigde
omstandigheden, daarom is er een nieuwe
overeenkomst opgesteld.

1. De tekst van de gewijzigde concept
koop/realisatieovereenkomst vast te stellen.
2. De koop/realisatieovereenkomst met
bouwbedrijf Van den Broek aan te gaan.
3. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.

Sociaal Domein
8. Aanbestedingsnadeel De Librije, Gorredijk
(2017-18595)
Bij het vaststellen van het IHP in 2016 werd een
krediet van € 981.000,- beschikbaar gesteld
voor vernieuwbouw van cbs De Librije te
Gorredijk. Het krediet was berekend op grond
van de normvergoeding zoals die is
opgenomen in Bijlage IV van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Opsterland
2010. De school heeft onlangs het werk
aanbesteed. Daarbij bleek dat de laagste
inschrijver ruim € 2 ton (incl. BTW) boven de
aanbestedingsbegroting zat.
9. Contract Burgering (Vitens) (2017-19428)
In de afgelopen decennia is er een groot aantal
uiteenlopende afspraken ontstaan tussen
gemeenten en voorgangers van Vitens. De
afspraken hebben betrekking op hoe om te
gaan met vergoeding bij gedwongen
verleggingen en over het onderhoud en gebruik
van het drinkwaternet als bluswatervoorziening.
Teneinde tot een overeenstemming te komen is
in het najaar van 2008 besloten om een
onafhankelijke Commissie in te stellen. De
commissie roept alle betrokkenen op de door
de Commissie opgestelde modelafspraken
onverkort over te nemen, gelet op het belang
van duidelijke en uniforme regelingen.
10. Privacyreglement sociaal domein 2017
(2017-19610)
Nieuw privacyreglement sociaal domein
Opsterland 2017 ter vervanging van het huidige
privacyreglement gebiedsteam 2015. Met
voorrang opgesteld omdat het oude reglement
niet meer voldeed aan wet- en regelgeving. Het
nieuwe reglement is opgesteld in
samenwerking met de privacywerkgroep
Opsterland en met de WMO-raad van de
gemeente Opsterland. Het privacyreglement
sociaal domein Opsterland 2017 past binnen
het grotere geheel van privacyreglementen die
vanwege de nieuwe Europese regelgeving
opgesteld dienen te worden.

1. De gemeenteraad voor te stellen een
aanvullend krediet van € 150.100,beschikbaar te stellen voor vernieuwbouw van
cbs De Librije te Gorredijk.

1. De overeenkomst Brandkranen aan te
gaan.
2. De overeenkomst Nadeelcompensatie aan
te gaan.
3. De financiële voordelen voor onderhoud
brandkranen en Brandveilig Leven te
gebruiken.

1. Het privacyreglement sociaal domein
Opsterland 2017 vast te stellen.
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11. Brief raad proces herstructurering Caparis
1. De brief aan de gemeenteraad vast te
(2017-20415)
stellen.
Een brief aan de gemeenteraad over het proces
herstructurering Caparis.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juli 2017 (week 30).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

