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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 5 september 2017 (week 36)
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 26 juli 2017
(week 30).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Informeren raad over precario (2017-24508)
In de procedure van Liander tegen de precarioaanslagen heeft het Hof een uitspraak gedaan.
Nu deze uitspraak onherroepelijk is geworden
kunnen de opbrengsten van 2012 en 2013
definitief aangewend worden. De procedure
tegen de aanslagen van 2014 e.v. loopt nog.
Via bijgaande brief wordt de gemeenteraad
ingelicht over de stand van zaken.
3. Raadsvragen OpsterLanders m.b.t. inkoop
en vergroening energie (2017-22467)
De raadsfractie OpsterLanders heeft
schriftelijke vragen gesteld, mede namens de
raadsfractie BAS. De raadsfracties van
OpsterLanders en Bas willen op de hoogte
worden gesteld van de huidige stand van
zaken. Met deze antwoordbrief gaan wij in op
verzoek.

1. De brief aan de gemeenteraad (corsa
2017-24503) vast te stellen.

1. Brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

Omgevingsdomein
4. Letter of Intent project MFA (2017-23206)
De raad heeft op 3 juli 2017 een motie
aangenomen over de MFA Gorredijk, waarin hij
het college van B&W opdraagt voor
1 september 2017 middels een getekende
intentieverklaring met de participanten in de
stuurgroep MFA Gorredijk aan de
gemeenteraad aan te tonen dat het
raadsbesluit van 16 november 2015 uitvoerbaar
is. Het college van B&W stuurt een brief aan de
raad, waarin het schrijft dat de afhandeling van
deze motie niet voor 1 september lukt.
5. Aangaan intentieovereenkomst MFA
Gorredijk (2017-24304)
De raad heeft op 3 juli 2017 de motie 'MFA
Gorredijk' aangenomen, waarin het college van
B&W is opgedragen voor 1 september 2017
met een door alle participanten getekende
'letter of intent' aan te tonen dat het
raadsbesluit van 16 november 2015 uitvoerbaar
is.

1.De raad met bijgevoegde brief te informeren
over de afhandeling van de motie over de
MFA Gorredijk.
BESLUIT GENOMEN OP 22 AUGUSTUS
2017

1. De intentieovereenkomst MFA Gorredijk
(versie 14 augustus 2017) aan te gaan.
2. De tekst van de brief aan de gemeenteraad
vast te stellen.
3. Het persbericht vast te stellen.
4. De teksten van de brieven aan de partners
vast te stellen.
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6. Verkoop ondergrond Dundelle Bakkeveen
(2017-24169)
De nieuwe aspirant-exploitant van De Dundelle
te Bakkeveen heeft belangstelling voor de koop
van de ondergrond, die in gemeentelijk
eigendom is. Voorgesteld wordt om de
ondergrond te verkopen voor een bedrag van
€ 32.000.
7. Beantwoording vragen OB maaien
sportvelden (2017-24051)
Op 14 augustus 2017 zijn er door Opsterlands
Belang vragen gesteld over het maaien van
sportvelden. Met bijgevoegde brief beantwoordt
uw college deze vragen.

1. Het eigendom van de ondergrond van de
percelen Duurswoude B 3088 en B 3089 te
Bakkeveen over te dragen voor een bedrag
van € 32.000 k.k.

1. De bijgevoegde brief aan de gemeenteraad
vast te stellen.

Sociaal Domein
8. Beantwoording vragen OpsterLanders m.b.t.
smartphones (2017-24452)
Op 22 augustus 2017 zijn er door de fractie van
OpsterLanders schriftelijke vragen gesteld.
Deze vragen moeten beantwoord worden.
9. Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat!
(2017-21558)
Op grond van artikel 14 van de Wet
veiligheidsregio's is het bestuur van de
Veiligheidsregio verplicht een dekkingsplan op
te stellen. Met de regionalisering van de
brandweer kreeg de Veiligheidsregio op
1 januari 2014 alles over van de gemeenten: de
collega's, kazernes, taken en het materieel. De
volgende stap is om de brandweerzorg in onze
provincie zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk
in te richten. Dit wordt vormgegeven in het
dekkingsplan 2.0, Samen Paraat.
10. Gezondheidsmonitor 2016 (2017-23736)
Elke vier jaar onderzoekt GGD Fryslân de
gezondheid van de inwoners van Fryslân door
middel van de gezondheidsmonitor. De cijfers
van de volwassenen over 2016 zijn recentelijk
gepubliceerd. In bijgaande brief wordt de
rapportage aangeboden aan de raad.

1. De bijgaande brief (corsa 2017-24443) vast
te stellen.

1. In te stemmen met het dekkingsplan 2.0,
Samen Paraat.
2. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
4. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.

1. Bijgaande brief aan de raad inzake de
gezondheidsmonitor 2016 GGD Fryslân vast
te stellen.

OWO-VTH
11. Handhavingsverzoek (2017-23132)
Een inwoner van Nij Beets stelt dat op het
perceel Domela Nieuwenhuisweg 112 in Nij
Beets het verloop van het Alddjip over dit erf is
aangelegd zonder dat daarvoor een
omgevingsvergunning is verleend en verzoekt
om daartegen handhavend op te treden.

1. Het handhavingsverzoek af te wijzen.
2. De bijgevoegde brief 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 september 2017 (week
37).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm
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