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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 6 juni 2017 (week 23)
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 30 mei 2017
(week 22).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Organisatiebesluit (2017-14785)
De opzet van, en rolverdeling binnen de
organisatie is de afgelopen jaren ingrijpend
gewijzigd, mede door OWO, het afschaffen van
afdelingen, en de introductie van projectleiders.
Het oude Organisatiebesluit uit 2000 is
daardoor niet meer actueel. Geadviseerd wordt
om de bestaande situatie in een nieuw
organisatiebesluit vast te leggen.

1. Het Organisatiebesluit 2017 voorlopig vast
te stellen.
2. Het voorlopig vastgestelde
Organisatiebesluit om advies voor te leggen
aan de OR.

Omgevingsdomein
3. Reactie ingekomen brief mw. Hoomans, Nij
Beets, betreft "informeren van de
raadsleden inzake problematiek
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal
(PHK) en aanvullend schrijven hierop"
(2017-16545)
Op 12 april 2017 is er een brief van mevrouw
Hoomans uit Nij Beets (2017-12155) binnengekomen welke is gericht aan het college van
B&W en de raad. De brief betreft een schrijven
over het informeren van raadsleden inzake de
problematiek natuurcompensatie
Polderhoofdkanaal (PHK) en aanvullend
schrijven hierop. Middels dit advies wordt
voorgesteld de schriftelijk reactie per brief
(2017-16546) vast te stellen. Er wordt
voorgesteld een afschrift van de brief te
verzenden naar de raad.
4. Verbeteren van de verkeersveiligheid in
Frieschepalen (2017-14949)
Samen met Plaatselijk Belang Frieschepalen is
een plan ontwikkeld om snelheid te verlagen op
de weg Kromhoek, op de grens van de
bebouwde kom.

1. Het eerder genomen standpunt naar
aanleiding van de ontvangen brief niet te
wijzigen.
2. De reactie aan mevrouw Hoomans
(2017-16653) vast te stellen.
3. Een afschrift van de reactie naar de raad
toe te zenden.

1. Plantekening voor het project "verbetering
fietsoversteek Kromhoek te Frieschepalen"
vast te stellen.
2. Het benodigde krediet voor de
voorbereiding en uitvoering te verlenen.
3. Het werk aan te besteden en uit te voeren.
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5. Vaststellen reactie Opsterland NRD revisie
omgevingsvisie provincie Drenthe
(2017-16144)
De omgevingsvisie van de provincie Drenthe
wordt gereviseerd. Als onderdeel van de revisie
wordt een MER-procedure doorlopen. Hiervoor
is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
opgesteld, deze vormt de onderzoeksagenda
en de aanpak voor het op te stellen MER. De
gemeente Opsterland is uitgenodigd om een
reactie te geven op de NRD.
6. Brief naar de raad met eindrapportage
Gorredijk centrum en Bakkeveen Dúnsân
(2017-16188)
Brief aan de raad met eindrapportage Gorredijk
centrum en Bakkeveen Dúnsân.

7. Actieplan “sanering (fiets)paaltjes”
(2017-11954)
De gemeente Opsterland zet zich op allerlei
gebieden in om de verkeersveiligheid in stand
te houden en waar mogelijk te verbeteren. Een
belangrijke en kwetsbare doelgroep daarin is de
fietser. Meer dan 50 % van de ongelukken met
fietsers zijn eenzijdige ongevallen. Duidelijk is
dat onder andere fietspaaltjes daar een
belangrijke rol bij spelen. Daarom is een
actieplan vanuit het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan (GVVP) opgesteld om nog dit jaar
het probleem aan te pakken waardoor de
verkeersveiligheid voor de fietser wordt
verbeterd.

1. De brief aan de provincie Drenthe vast te
stellen.

1. De brief aan de raad met de eindrapportage Gorredijk centrum en Bakkeveen
Dúnsân vast te stellen.
2. Het restant van de reserve "Herinrichting
Gorredijk centrum oost" van € 546.686,00 vrij
te laten vallen ten gunste van het vrije deel
van de algemene reserve.
1. Het actieplan vast te stellen.
2. De benodigde middelen vast te stellen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

Sociaal Domein
8. Aanvragen vangnetuitkering 2016
(2017-14292)
In 2016 heeft de gemeente voorbereidingen
getroffen om dit jaar een Vangnetuitkering aan
te vragen voor het tekort op het BUIG budget
2016. In dit voorstel wordt de aanvraag van de
Vangnetuitkering mogelijk gemaakt.

1. De Vangnetuitkering 2016 aan te vragen bij
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
2. Het aanvraagformulier Vangnetuitkering
2016 vast te stellen en te ondertekenen.
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VTH
9. Aanvraag omgevingsvergunning
diepploegen Bakkeveen (2017-13473)
Er is een aanvraag omgevingsvergunning voor
het diepploegen van een weiland in Bakkeveen
ingediend. Deze grond heeft in het
bestemmingsplan Buitengebied de
dubbelbestemming cultuurhistorie. Door het
diepploegen wordt er geen onevenredige
afbreuk gepleegd op de cultuurhistorie en dus
kan er medewerking worden verleend aan de
afwijking op het bestemmingsplan.

1. De gevraagde omgevingsvergunning
(kenmerk OV-2017-2881) voor het
diepploegen van een perceel weiland in
Bakkeveen te verlenen.
2. De beschikking omgevingsvergunning en
de begeleidende brief (kenmerk 2017-13463)
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017 (week 24).
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