Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

09-06-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij
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Planning woningaansluiting glasvezel gemeente Opsterland
Planning woningaansluiting glasvezel gemeente Opsterland.

Besluit
1. In te stemmen met bijgaande brief aan Kabelnoord.
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WOZ-Convenant
Om bezwaarschriften van groot zakelijke gerechtigden zoals de
woningbouwverenigingen te voorkomen, hebben diverse noordelijke
gemeenten in het verleden een WOZ convenant afgesproken. In dit convenant
zijn afspraken gemaakt over hoe en wanneer de gemeenten
conceptwaarden aanleveren en gezamenlijk komen tot goede WOZ-waarden
voor alle huurwoningen binnen de gemeenten. Hier vindt overleg over plaats
met de woningbouwverenigingen vóór de
aanslagoplegging. Hierdoor is het risico op een bezwaarschrift van een
woningbouwvereniging met soms 2000 woningen, zo goed als nihil. Het
betreft de corporaties Noord West Friesland, Lyamer/Zuid West Fryslân,
Accolade en Elkien. Het convenant wordt geactualiseerd en dit keer willen ook
de OWO-gemeenten zich daarbij aansluiten.

Besluit
1. Bijgaande WOZ-convenant met de regionale woningbouwverenigingen
aan te gaan.
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Convenant www.allefriezen.nl
Er is een verzoek van de Redactieraad Alle Friezen binnengekomen om in te
stemmen met het convenant www.allefriezen.nl. De gemeente Opsterland
heeft van een aantal jaren openbare akten van de burgelijke stand op
www.allefriezen.nl laten publiceren. De samenwerking tussen de deelnemers
was tot nu toe niet geformaliseerd.

Besluit
1. In te stemmen met het convenant www.allefriezen.nl.
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Voorontwerpbestemmingsplan "Vlaslaan - kindcentrum te Beetsterzwaag"
De Openbare Daltonschool De Trime en Christelijke Basisschool De Paedwizer
zijn gefuseerd en krijgen een nieuwe plek in een integraal kindcentrum op de
sportvelden aan de Vlaslaan. Mogelijk wordt daar ook voorzien in een nieuw te
bouwen voetbalaccommodatie. Zowel het bouwen als het gebruik van de
nieuwe locatie is deels in strijd met de geldende beheersverordening. Het
voorliggende bestemmingsplan "Vlaslaan - kindcentrum te Beetsterzwaag”
maakt de realisatie hiervan planologisch mogelijk.

Besluit
1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Vlaslaan - kindcentrum te
Beetsterzwaag" vast te stellen;
2. Inspraak ingevolge de Inspraakprocedure te voeren en het overleg ex artikel
3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening op te starten;
3. Bijgaande informerende brief aan de raad vast te stellen.
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Schetsontwerp fasedocument MFA De Tynje
De toekomstige hoofdgebruikers van MFA De Tynje hebben met ondersteuning
van de architect een architectonisch schetsontwerp (SO) met bijbehorende
kostenraming opgesteld. Dit is opgenomen in het schetsontwerp fasedocument
MFA De Tynje. De Stuurgroep en Regiegroep MFA De Tynje bieden u dit aan
met de vraag om dit als basis te gebruiken voor de uitwerking naar een
definitief ontwerp.

Besluit
1. Het schetsontwerp fasedocument als basis te gebruiken voor de uitwerking
naar een definitief ontwerp.
2. In te stemmen met de intentie dat Stichting MFA De Tynje als bouwheer van
het dorpsdeel en Stichting Comprix als bouwheer van het schooldeel optreden
en dat deze stichtingen ook de eigenaren worden van de betreffende delen.
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3. De brief aan Stichting Comprix en Stichting MFA De Tynje vast te stellen.
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Uitnodiging gemeenteraad digitale informatiebijeenkomst Omgevingsvisie
In verband met het opstarten van het project te komen tot een geactualiseerde
omgevingsvisie gemeente Opsterland willen wij de gemeenteraad informeren
over de stand van zaken Omgevingswet en omgevingsvisie, en over de
voorgestelde aanpak. Dit doen we door een digitale informatiebijeenkomst te
organiseren op dinsdag 16 juni.

Besluit
1. De bijgevoegde uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst voor de
gemeenteraad te verzenden.
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Compensatie huur gymlokalen en sportvelden in het kader van corona
Sportverenigingen zijn op dit moment een van de vele sectoren die te maken
hebben met de gevolgen van de corona crisis. De Rijksoverheid gaat de
gemeente compenseren voor gederfde huurinkomsten van sportverenigingen.
Dit maakt het voor de gemeente mogelijk om de huur die sportverenigingen de
gemeente verschuldigd zijn voor het gebruik van gemeentelijke
sportvoorzieningen van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden.

Besluit
1. De huur die sportverenigingen verschuldigd zijn voor het gebruik van
gemeentelijke sportvoorzieningen voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020
(drie maanden) kwijt te schelden.
2. De door het Rijk te verstrekken specifieke uitkering SPUK ter compensatie
van gederfde huurinkomsten aan te wenden voor het dekken van beslispunt 1.
3. De algemene handelingslijn financieel-economische vraagstukken i.v.m.
corona hierop te actualiseren.
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Verzoeken teruggave leges evenementen
Teruggave leges van betaalde leges toekennen omdat het evenement geen
doorgang vindt/heeft gevonden door de corona-maatregelen.

Besluit
1. De leges voor verleende evenementenvergunningen terug te geven omdat de
activiteiten, behorend bij deze vergunningen geen doorgang vindt/heeft
gevonden door de coronamaatregelen.
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Vooroverleg antennemast
Op 17 februari 2020 is een vooroverleg ingediend voor het oprichten van een
antenne opstelpunt ten behoeve van mobiele telecommunicatie in de vorm van
een vakwerkmast van 37,5 meter hoog geschikt voor sitesharing op het perceel
Beetsterzwaag G149, berm-bosje nabij kruising De Walle / Gerdyksterwei.
Geadviseerd wordt – om in afwijking van het welstandsadvies – vanwege het
algemene maatschappelijke belang en er geen alternatieve locatie is, positief te
adviseren op het vooroverleg en medewerking te verlenen aan een aanvraag
omgevingsvergunning.

Besluit
1. Positief te adviseren op het vooroverleg en mee te werken aan een aanvraag
omgevingsvergunning voor het oprichten van een antenne opstelpunt ten
behoeve van mobiele telecommunicatie in de vorm van een vakwerkmast van
37,5 meter hoog geschikt voor sitesharing op het perceel Beetsterzwaag G149,
berm-bosje nabij kruising De Walle / Gerdyksterwei.
2. Af te wijken van het welstandsadvies.
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks Opsterlanders over informatie
over beeldbepalende landschapselementen
Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks Opsterlanders over informatie
over beeldbepalende landschapselementen.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Sieswerda
GroenLinks Opsterlanders over informatie over beeldbepalende
landschapselementen vast te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020
(week 25).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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