Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

26-05-2020

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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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 19 mei 2020 vast te stellen.
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Beslissing op bezwaar Dal Forno
Het bedrijf Dal Forno heeft bezwaar gemaakt tegen uw weigering een
vergunning te verlenen voor het innemen van een standplaats op de locatie
Pastorielaan te Beetsterzwaag. De Bezwarencommissie adviseert het bezwaar
deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond te verklaren. Geadviseerd wordt dit
advies onverkort over te nemen

Besluit
1. In reactie op het bezwaarschrift van Dal Forno, de beslissing tot het
weigeren van een standplaatsvergunning voor de locatie Pastorielaan te
Beetsterzwaag in stand te laten.
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Voorontwerpbestemmingsplan "Beetsterzwaag Kom"
In het kader van het actualiseringsprogramma worden verouderde
bestemmingsplannen geactualiseerd en geüniformeerd. Het streven is daarbij
gericht op een vermindering van het aantal plannen. Beetsterzwaag is het
laatste dorp in de gemeente Opsterland waar nog geen actueel
bestemmingsplan voor geldt. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet daar
in.

Besluit
1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Beetsterzwaag Kom" vast te stellen.
2. Het concept-“Ruimtelijk kwaliteitsplan Hoofdstraat Beetsterzwaag” vast
te stellen.
3. Gelet op het feit dat het hier om een actualisatie van het
bestemmingsplan gaat, geen inspraakbijeenkomst te organiseren.
4. Bijgaande informerende brief aan de raad vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen D66 wachtrijen milieustraat
De beantwoording van schriftelijke vragen over de wachtrijen bij de
milieustraat.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen (008674932) van de heer
Koopmans D66 over de wachtrijen bij de milieustraat vast te stellen.
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Bomenbeleidsplan Opsterland
De gemeenteraad heeft eind 2018 een motie ingediend om een
bomenbeleidsplan op te stellen. Het bomenbeleidsplan is gereed en kan aan de
raad ter vaststelling voorgelegd worden.

Besluit
1. Het raadsvoorstel bomenbeleidsplan Opsterland vast te stellen.
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Beleidskader voor- en vroegschoolse educatie
Landelijke wetgeving verplicht gemeenten om beleid te voeren op het gebied
van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doel van VVE is het bestrijden en
verminderen van onderwijs-achterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5
t/m 6 jaar, zodat zij met een zo klein mogelijke achterstand kunnen starten in
groep 3 van het basisonderwijs. Het voorliggende beleidskader, dat tot stand
gekomen is in samenwerking met Oost- en Weststellingwerf, beschrijft hoe er
binnen de OWO gemeenten uitvoering aan VVE gegeven wordt.

Besluit
1. De raad voor te stellen om het VVE beleidskader Spelenderwijs vast te
stellen.
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Ledenraadpleging VNG over Cao Sociale Werkvoorziening 2020
Ledenraadpleging VNG over Cao Sociale Werkvoorziening 2020

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao
voor de sociale werkvoorziening 2020.
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven de onder 1 genoemde
instemming namens het college te communiceren aan de VNG in het
kader van de ledenraadpleging over de cao sociale werkvoorziening
2020.
3. De informerende brief aan de raad vast te stellen.
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Brief aan kabinet over vluchtelingenkinderen
In Griekenland is de vluchtelingensituatie schrijnend en onmenselijk. De
vluchtelingenkampen zitten te vol met vluchtelingen, waaronder veel kinderen.
Deze kinderen zitten hier vaak zonder familie. In oktober 2019 vroeg
Griekenland de EU daarom 2.500 kinderen over te nemen. Nederland heeft tot
nu toe geen gehoor gegeven aan deze oproep.

Besluit
1. Bijgaande brief aan het kabinet over het overnemen van
vluchtelingenkinderen uit Griekenland vast te stellen en te
ondertekenen (008675809).
2. De raad te informeren over de afdoening van de motie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020 (week
23).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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