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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 8 mei 2018 (week 19)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 24 april 2018
(week 17).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan
Correctieve en partiële (1e) herziening
bestemmingsplan Buitengebied 2018
(2018-09331)
Naar aanleiding van de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State op 16 september 2015 dient het
bestemmingsplan Buitengebied (2014) op een
onderdeel te worden aangepast. Daartoe is het
ontwerpbestemmingsplan "Correctieve en
partiële (1e) herziening bestemmingsplan
Buitengebied 2018" opgesteld. Voorgesteld
wordt om het bestemmingsplan als ontwerp te
visie te leggen.
3. Beantwoording vragen fractie Opsterlands
Belang over de gemeentelijke ruimte voor
ruimteregeling (2018-09489)
De fractie van Opsterlands Belang heeft een
aantal vragen aan uw college voorgelegd over
de gemeentelijke ruimte voor ruimteregeling. In
de bijgaande brief worden deze vragen
beantwoord.
4. Voorgenomen bezuinigingen provincie op
natuurinrichting gebiedsontwikkeling
Koningsdiep (2018-09110)
De provincie heeft het voornemen om
bezuinigingen door te voeren op de natuurinrichting van de gebiedsontwikkeling
Koningsdiep. Tijdens de raadsvergadering van
5 maart jl. zijn hierover vragen gesteld. Deze
vragen worden hierbij beantwoord. Ook spreekt
het college haar zorgen uit over de voorgenomen bezuiniging van GS.

1. Het ontwerpbestemmingsplan "Correctieve
en partiële (1e) herziening bestemmingsplan
Buitengebied 2018" vast te stellen.
2. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan,
gelet op artikel 3.8 Wro, in procedure te
brengen.
3. Bijgaande informerende brief aan de raad
vast te stellen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
2. De brief aan GS van de provincie Fryslân
vast te stellen.
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5. Essentaksterfte en herplant in Opsterland
(2018-05108)
Opsterland heeft circa 3.500 stuks essen in
haar areaal. Een groot deel van deze essen is
door de essentaksterfte aangetast en moet
worden gekapt. Om het groene karakter van de
gemeente te behouden, wordt een deel van de
aangetaste essen vervangen. Naar aanleiding
van de motie van de gemeenteraad (begroting
2018) is toegezegd met een voorstel te komen.
6. Brief aan de raad i.v.m. gedane toezegging
(2018-04072)
Brief aan de raad inzake bouwplan agrarisch
bedrijf in Lippenhuizen.
7. Ervaren overlast Weinterp, afronden
gesprek (2018-03088)
Voor, tijdens en na de herinrichting van
Weinterp is er veel contact geweest met een
burger over de door hem ervaren overlast. Na
een laatste interventiegesprek is de situatie
afgehandeld. De betreffende burger wil graag
opnieuw in overleg met het college. Hierover
heeft nogmaals een huiskamergesprek
plaatsgevonden. Geadviseerd wordt om het
gesprek af te ronden met bijgevoegde brief.
8. Urgentieverklaring statushouders
(2018-10122)
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
het huisvesten van statushouders. Per
1 juli 2017 zijn de wettelijke voorrangsregels
voor de huisvesting van statushouders in de
Huisvestingswet komen te vervallen. De
gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting
van statushouders blijft echter onverminderd
van kracht. De woningcorporaties hebben
aangegeven de samenwerking in de
huisvesting van statushouders tot 1 juli 2018
voort te zetten volgens de oude afspraken. Het
is wenselijk dat de afspraken ook daarna een
vervolg krijgen. Middels het opnemen van een
addendum op de woonvisie kan de urgentie van
statushouders aan het gemeentelijk woonbeleid
worden toegevoegd en kunnen de statushouders ook na 1 juli 2018 met voorrang
worden gehuisvest door de woningcorporaties.

1. De essen, die met de essentaksterfte
aangetast zijn, op korte termijn te kappen.
2. Een groot deel van de gekapte essen te
vervangen.
3. De kosten voor de kap en vervanging af te
wegen in de perspectiefbrief 2018 en de
begroting 2019.
4. De brief aan de raad vast te stellen.

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

1. De bijgevoegde conceptbrief vast te stellen.

1. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het urgent verklaren van
statushouders per 1 juli 2018 en daartoe
bijgevoegd addendum nr. 2018-09836 toe te
voegen aan de op 18 april 2017 vastgestelde
Woonvisie 2017-2021.
2. Het raadsvoorstel en bijbehorend
addendum op de woonvisie vast te stellen.

Sociaal Domein
9. Kosten verwijderen asbest sportgebouw Nij
Beets (2016-28481)
In 1996 heeft de gemeente Opsterland een
overeenkomst gesloten met stichting
Sportgebouw Nij Beets. In de overeenkomst
zijn afspraken gemaakt over de kosten voor het
verwijderen van asbest. De stichting doet nu
een beroep op de gemaakte afspraak.

1. De gemeenteraad door middel van
bijgevoegd raadsvoorstel € 55.000 incl. BTW
te vragen om de kosten voor het verwijderen
van asbest te kunnen vergoeden aan stichting
Sportgebouw Nij Beets.
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10. Informeren raad uitspraak erfpachten sport
(2018-11083)
Stichting Sportgebouw Kortezwaag (SSK) is in
2016 een rechtszaak tegen de gemeente
gestart. In 2016 liep de erfpacht volgens SSK
af, en eiste SSK de vergoeding voor de waarde
van het aangebrachte gebouw op. De rechter
heeft een voorlopig vonnis uitgesproken. Het is
behoorlijk de raad hierover te informeren.

1. De raad door middel van bijgevoegde brief
te informeren over het voorlopige vonnis in de
zaak SSK.

OWO-VTH
11. Verzoek verlengen begunstigingstermijn
(2018-10700)
Bij besluit van 14 november 2017 is aan de
eigenaren van het pluimveebedrijf aan de
Hegedyk 144 in Langezwaag een last onder
dwangsom opgelegd om de geconstateerde
overtredingen voor 1 mei 2018 te beëindigen en
beëindigd te houden. Op 23 april 2018 is er een
verzoek bij de gemeente binnengekomen om
de begunstigingstermijn met één jaar te
verlengen. Gelet op de werking van de last
onder dwangsom met ingang van 1 mei 2018 is
het noodzakelijk om voor 1 mei 2018 een
besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn te nemen. Daarna is dit juridisch niet
meer mogelijk.

1. In te stemmen met verlenging van de
begunstigingstermijn van de last onder
dwangsom (kenmerk 2017-31082) tot 1 mei
2019.
2. De tekst van de lastgeving vast te stellen
conform bijgevoegde conceptbrief.
BESLUIT GENOMEN OP 30 APRIL 2018.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018 (week 20).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

