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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 13 november 2018 (week 46)
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 6 november 2018
(week 45).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Voorbereiding dialoog met de dorpen op
21 november College-MT (2018-22664)
In een gezamenlijke college/MT vergadering
wordt de Bijeenkomst 'Samenwerken aan een
Duurzaam, Leefbaar en sociaal Opsterland'
voorbereid.

1. In stemmen met verdere uitwerking en
voorbereiding van de bijeenkomst
'Samenwerken aan een Duurzaam, Leefbaar
en sociaal Opsterland'.

Omgevingsdomein
3. Principeverzoek voor het realiseren van een
woning op een gedeelte van de gronden
behorende bij De Buorren 117 in
Lippenhuizen (2018-15452)
Er is een aanvraag ingediend voor het mogen
realiseren van een woning op een gedeelte van
de gronden behorende bij het perceel De
Buorren 117 in Lippenhuizen. Bij beoordeling
van dit verzoek blijkt dat er onvoldoende
gronden zijn om mee te werken aan deze
ontwikkeling.

1. Geen medewerking te verlenen aan het
realiseren van een woning op een gedeelte
van de gronden behorende bij De Buorren
117 in Lippenhuizen.
2. De antwoordbrief aan de initiatiefnemer
vast te stellen (corsanr. 2018-15880).

Sociaal Domein
4. Informatiebijeenkomst Sociaal Domein
(2018-22633)
Het Sociaal Domein is in beweging. De
pioniersfase is achter de rug en we staan voor
de doorontwikkeling binnen het Sociaal
Domein. Onderwerpen als financiële tekorten,
de uitvoering en benchmarking domineren de
gesprekken. Graag willen wij op 19 november
2018 de raad bijpraten over de laatste
ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.

1. Brief aan de raad vaststellen.

OWO-VTH
5. Innemen voorlopig standpunt over wijze van
overdracht personeel naar de FUMO in het
kader van Besluit VTH (2018-22080)
Innemen voorlopig standpunt over de wijze van
overdracht van personeel naar de FUMO in het
kader van de implementatie van het Besluit
VTH.

1.De Stuurgroep Implementatie Besluit VTH
berichten dat de gemeente op basis van de
huidige informatie in principe geen bezwaar
heeft tegen de maatwerkaanpak in relatie tot
personeel en de implementatie Besluit VTH.
BESLUIT GENOMEN OP 7 NOVEMBER
2018.
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6. Omgevingsvergunning Mounleane 11 te
Wijnjewoude (2018-21719)
Op 13 december 2017 is er een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen voor het
uitbreiden van de ligboxenstal en bovenverdieping op het perceel Mounleane 11 te
Wijnjewoude. Geadviseerd wordt om deze
aanvraag te honoreren.

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor
het uitbreiden van de ligboxenstal en de
bovenverdieping.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 november 2018 (week
47).
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