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:
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:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 13 november 2018
(week 46).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Instellen hoger beroep uitspraak Rechtbank
Noord-Nederland inzake Ontheffing PHK
(2018-22589)
Op 18 oktober 2018 heeft de Rechtbank NoordNederland uitspraak gedaan in een
handhavingszaak ter zake van de ontheffing
voor het PHK-project. De rechtbank heeft
geoordeeld dat een aantal werkzaamheden die
in de ontheffing waren opgenomen ten onrechte
niet zijn verricht. Gedeputeerde Staten zou
daarom handhavend moeten optreden. GS is
voornemens om in hoger beroep te gaan.
Geadviseerd wordt om ook als gemeente
beroep in te stellen.
3. Informeren raad over ontwikkelingen MFA
i.r.t. evaluatie IHP (2018-22912)
Recente ontwikkelingen hebben invloed op de
opdracht en de projectkaders om te komen tot
de realisatie van de MFA in Gorredijk. Er is
voldoende aanleiding om een herbezinning te
doen ten aanzien van veranderende
projectkaders en de noodzaak om de raad
hierover actief te informeren.
4. Beantwoording schriftelijke vraag OB fractie
over uitgifte van woningbouwkavels in
Langezwaag (2018-22807)
De heer J. de Jong van de OB fractie heeft een
schriftelijke vraag gesteld over de uitgifte van
woningbouwkavels in Langezwaag. Deze vraag
moet schriftelijk worden beantwoord.
5. Beantwoording vragen fractie VVD over
duurzaamheidskeurmerk Fairtrade
(2018-22667)
Op 23 oktober heeft de heer De Vries van de
fractie VVD vragen gesteld over Fairtrade in
relatie met het uitgebrachte rapport “Looking
good on paper” van SOMO (Stichting
Onderzoek Multinationale Ondernemingen). Het
onderzoek geeft aan dat de arbeidsomstandigheden op veel boerderijen en
plantages met een duurzaamheidskeurmerk
nog niet sterk verbeterd zijn.

1. Een pro-forma hoger beroep in te stellen.
2. Te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om - parallel aan het hoger beroep - een
aantal van de gewraakte maatregelen alsnog
te verrichten.
3. De raad en de projectpartners te
informeren parallel met de beantwoording van
de aanstaande vragen n.a.v. de
raadsvergadering d.d.12 november 2018.

1. De tekst van de brief aan de raad
(2018-22787) vast te stellen.

1. Brief aan de raad (2018-22711) vast te
stellen.

1. De brief (Corsa 2018-22473) aan de raad
vast te stellen.
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6. Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Vlaslaan e.o.
Beetsterzwaag' (2018-21869)
In 2015 heeft de provincie Fryslân ISV3
subsidie toegekend voor het project
'Herstructurering Vlaslaan e.o. Beetsterzwaag'.
Het project is gereed. Bij de provincie moet een
inhoudelijke en financiële verantwoording
worden ingediend. Daartoe is een
Activiteitenverslag en financieel verslag
opgesteld. De verantwoording is door de
accountant gecontroleerd en akkoord
bevonden.

1. Het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Vlaslaan e.o.
Beetsterzwaag' vast te stellen (2018-21893).
2. De begeleidende brief voor toezending van
het Activiteitenverslag en financieel verslag
ISV3 project 'Herstructurering Vlaslaan e.o.
Beetsterzwaag' naar de provincie vast te
stellen (2018-21870).

Sociaal Domein
7. Informerende brief gemeenteraad proces
advies scenario's brede school
Beetsterzwaag (2018-22947)
Op verzoek van de raad (geuit in de
informerende raadsbijeenkomst van
30 oktober jl.) is bijgevoegde brief opgesteld.
Hierin staat een toelichting van het proces dat
is/wordt doorlopen tot aan besluitvorming in de
gemeenteraad over het voorkeurs- en
alternatief scenario voor een brede school in
Beetsterzwaag, in het project Kansen voor
Beetsterzwaag.
8. Vragen VVD over de Burgemeester
Harmsmaschool (2018-22140)
Schriftelijke beantwoording VVD vragen over de
BHS.
9. Beantwoording schriftelijke vragen
GroenLinks-OpsterLanders m.b.t.
armoedebeleid werkende armen
(2018-22793)
Op 28 oktober 2018 heeft de heer Sieswerda
van de fractie van GroenLinks-OpsterLanders
een aantal vragen gesteld over het armoedebeleid m.b.t. de werkende armen. Het college
moet de brief met de beantwoording van de
vragen vaststellen.
10. Bestuursverslag Comprix inclusief
jaarrekening 2017 (2018-22222)
Bestuursverslag Comprix inclusief jaarrekening
2017.

1. Bijgevoegde brief aan de gemeenteraad te
zenden.

1. De raadsbrief ter beantwoording van de
raadsvragen over de BHS (2018-21968) vast
te stellen.
1. Bijgaande brief (2018-22477) vast te
stellen.

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2017
van Comprix voor kennisgeving aan te
nemen.
2. De raad overeenkomstig informeren
middels de raadsbrief (2018-22411).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2018 (week
48).
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