Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

20-10-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Geert Broekman

1

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 6 oktober vast te stellen.
2

Handelingskader fin.-econ. vraagstukken i.v.m. coronacrisis
Het handelingskader voor financieel-economische vraagstukken als gevolg van
de coronacrisis is geactualiseerd. Dit kader geeft richtlijnen hoe er gehandeld
kan worden bij verzoeken om financieel-economische steun als gevolg van de
coronacrisis.

Besluit
1. Het handelingskader bij verzoeken om financieel-economische steun
als gevolg van de coronacrisis vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.
3

Verzoek aanpassing Beheerovereenkomst
Een inwoner van Nij Beets heeft ons verzocht om n.a.v. de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State de reikwijdte en bijbehorende
vergoeding van de met haar gesloten beheerovereenkomst aan te passen.
Omdat de betreffende uitspraak echter geen betrekking heeft op de
overeenkomst, zien wij geen aanleiding deze aan te passen.

Besluit
1. De brief waarin het verzoek om de beheerovereenkomst aan te passen
wordt afgewezen, vast te stellen.
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Vaststelling 'Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Beetsterzwaag
- Kom'
Ter afsluiting van de inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan
"Beetsterzwaag - Kom" wordt uw college ter vaststelling het "Eindverslag
inspraak voorontwerpbestemmingsplan Beetsterzwaag - Kom" aangeboden.

Besluit
1. Het "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Beetsterzwaag
- Kom" vast te stellen.
2. Een afschrift van het eindverslag aan de insprekers als antwoord op hun
inspraakreactie toe te zenden.
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Advies fusie VCSO
Op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO) vraagt de Vereniging Christelijke
Scholen Opsterland (VCSO) om een advies van het college van burgemeester en
wethouders over een bestuurlijke fusie.

Besluit
1. Positief te adviseren over de voorgestelde bestuurlijke fusie van bij de
VCSO betrokken bijzondere basisscholen.
2. De bijgevoegde conceptbrief aan de VCSO vast te stellen.
3. De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen.
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Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor het
kappen van 2 beuken op de locatie R. van Zinderen Bakkerstraat 9 te Gorredijk
Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor het
kappen van 2 beuken op de locatie R. van Zinderen Bakkerstraat 9 te Gorredijk.

Besluit
1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen
en het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.
2. Dit middels bijgevoegde brief aan de bezwaarmaker kenbaar te maken.
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Informatief uur over de stand van zaken Regio Deal Zuidoost Friesland &
Opsterland

De gemeenteraad wordt met een brief uitgenodigd voor een informatief uur op
12 oktober 2020 over de stand van zaken Regio Deal Zuidoost Friesland &
Opsterland. Hiervoor is een spoedprocedure gevolgd. Formele vaststelling van
de brief in collegevergadering van 20 oktober 2020.

Besluit
1. Bijgevoegde uitnodigingsbrief aan de gemeenteraad inzake informatief
uur op 12 oktober 2020 over de stand van zaken Regio Deal Zuidoost
Friesland & Opsterland vast te stellen.
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Brief raad over 75 jaar VN en SDG
In de week van 19 tot 24 oktober 2020 wordt gevierd dat de Verenigde Naties
75 jaar bestaan. Opsterland viert deze mijlpaal door het Lycklamahûs blauw te
verlichten. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd. In de brief wordt
daarnaast aandacht besteed aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van
de VN.

Besluit
1. De brief aan de raad over 75 jaar VN en de SDG's vast te stellen.
9

Vaststellen brief kosten en compensatie corona
De stand van zaken van de gemeentelijke extra kosten en compensatie als
gevolg van corona zijn in beeld gebracht tot en met september 2020. Er is
toegezegd dat de raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling hierover
wordt geïnformeerd.

Besluit
1. De brief aan de raad over de financiële gevolgen voor de gemeente als
gevolg van uitbraak corona vast te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020 (week
44).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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