Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

18-08-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

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 7 juli vast te stellen.
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Uitnodiging informatiebijeenkomst raad over wonen
Op dinsdag 8 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de raad
over wonen.

Besluit
1. De uitnodiging voor de informatiebijenkomst voor de raad over wonen, die
zal worden gehouden op dinsdag 8 september 2020, vast te stellen.
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Kopie aan raad van e-mailbeantwoording Regiodeal aan inwoner Opsterland
Een inwoner van de gemeente heeft op 15 mei 2020 aan de werkorganisatie
Regiodeal Zuidoost Friesland vragen gesteld over de reikwijdte van een
planonderdeel in de aanvraag Regiodeal. Op 4 juni is per e-mail een antwoord
verstrekt.
In antwoord op een verzoek van het raadslid Beintema, gedaan naar aanleiding van
de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 juni 2020, heeft het
college toegezegd de raad een kopie van deze e-mail te doen toekomen. Inwoner
stelt prijs op een geanonimiseerde weergave. Bijgevoegd in pdf-formaat een kopie
van de desbetreffende e-mail. Met een begeleidende brief stuurt het college de emailbeantwoording aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit
1. Met een begeleidende brief aan de gemeenteraad te doen toekomen een
kopie van de e-mailbeantwoording (d.d. 4-6-2020) aan een inwoner van de
gemeente door de werkorganisatie Regiodeal Zuidoost Friesland.
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NVVR-onderzoek Meldingen openbare ruimte
De rekenkamercommissie Opsterland doet mee aan het Doe-mee onderzoek van
de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).
Dit jaar worden de meldingen in de openbare ruimte onderzocht. Het college van
B&W wordt gevraagd kennis te nemen van de aankondiging van het onderzoek.

Besluit
1. Kennis te nemen van het NVRR-onderzoek over meldingen in de openbare
ruimte.
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Overdracht deel van grond oude tracé N381
Op 6 oktober 2014 heeft de gemeente met de Provincie Fryslân de
bestuursovereenkomst 'aanvulling gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse
grens' gesloten (bijlage 2). Hieruit vloeit onder andere voort dat de gemeente de
grond van het voormalige tracé ten westen van Weinterp van de Provincie
overneemt. Gevraagd wordt om hiervoor bijgevoegde overeenkomst te
ondertekenen en een volmacht te verlenen voor het passeren van de akte.

Besluit
1. De grond van het oude tracé van de N381 ten westen van Weinterp
(kadastraal bekend als Lippenhuizen G 1915) over te nemen van de
Provincie Fryslân.
2. Hiervoor bijgevoegde overeenkomst en de volmacht voor het laten
passeren van de akte te ondertekenen.
6

Vaststellen subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland
2020
Voor het in uitvoering brengen van het raadsbesluit tot eenmalige compensatie
onroerendezaakbelastingen 2020 dorpshuizen en sportverenigingen is een
subsidieregeling opgesteld.

Besluit
1. De 'Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland
2020' vast te stellen.
2. Het persbericht vast te stellen.
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Informatiebrief Caparis over corona deel 4
Caparis NV heeft op 1 juli een vierde informatiebrief gestuurd over hun
dienstverlening en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze informatiebrief
brengen ze u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Caparis.

Besluit
1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis.
2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te
stellen.
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Brief ministerie van J&V
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een brief gestuurd als reactie op de
motie over vluchtelingenkinderen in Griekenland en de brief die het college naar
het kabinet heeft gestuurd.

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
als reactie op de motie van de raad over vluchtelingenkinderen.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
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Stand van zaken project invordering conversiedossiers jeugd
Stand van zaken project invordering conversiedossiers jeugd.

Besluit
1. De raad te informeren over de stand van zaken van de
conversieproblematiek jeugd
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Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Kromhoek 27 Frieschepalen
Op 7 januari 2020 is een handhavingsverzoek afgewezen met betrekking tot het
gebruik van de bedrijfswoning op het adres Kromhoek 27 in Frieschepalen. Tegen
deze beslissing is bezwaar aangetekend. De Bezwarencommissie Opsterland
adviseert om het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Besluit
1. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten conform het advies van
de commissie.
2. De bijgevoegde brieven aan bezwaarmaker en eigenaar woning vast te
stellen.
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Stichting BuitenGewoon Wonen Gorredijk
Een aantal ouders, verenigd in Stichting BuitenGewoon Wonen Gorredijk, spant zich
in om een geschikte, veilige woonruimte te realiseren voor hun kinderen, kinderen
met een beperking. Hierover hebben zij contact gehad met Elkien – als mogelijke
ontwikkelaar, en met de J.P. van den Bent stichting als beoogd zorgleverancier. Met
deze uitgaande brief roepen wij Elkien op om dit initiatief verder te helpen.

Besluit
1. De brief aan Elkien vast te stellen.
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Verkoop pand De Vlecke 30 Gorredijk
Het voormalige schoolgebouw (OBS de Vlieger) aan de Vlecke 30 in Gorredijk is niet
langer in gebruik en staat momenteel leeg. Na taxatie is het pand in de verkoop
gezet. Dit heeft geresulteerd in een passend bod. Voorgesteld wordt om het pand
en het bijbehorende perceel te verkopen.

Besluit
1. Het pand De Vlecke 30 in Gorredijk te verkopen voor € 276.000,13

Starten bestemmingsplanprocedure Beetsterzwaag - Commissieweg 2 t/m 5
Stichting ZuidOostZorg heeft het voornemen om de huidige verouderde, semipermanente huisvesting Ikenhiem aan de Commissieweg 5 (kadastraal bekend als
gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 2823) te vervangen door nieuwbouw
op de locatie Commissieweg 3 te Beetsterzwaag (kadastraal bekend als gemeente
Beetsterzwaag, sectie B, nummer 2875 en 2876). De huisvesting aan de
Commissieweg 5 zal worden gesloopt.
In januari 2020 heeft het college in een principebesluit de beginselbereidheid
uitgesproken om planologisch medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. De
initiatiefnemers hebben de mogelijkheden op ambtelijk niveau met de gemeente
verkend en vertaald in de Nota van Uitgangspunten die als bijlage bij dit advies is
opgenomen. Het initiatief is alleen te realiseren met een nieuw
(postzegel)bestemmingsplan op de locatie. Na instemming van uw college met de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wordt ook de raad verzocht in te stemmen
met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. Uw college wordt in dat
kader geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel vast te stellen, zodat na de
raadsbehandeling de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan ter hand kan
worden genomen.

Besluit
1. Het raadsvoorstel “Starten bestemmingsplanprocedure Beetsterzwaag Commissieweg 2 t/m 5” vast te stellen.
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Verkoop onroerende zaak Buorsterwyk 28 in Lippenhuizen
Het voormalige schoolgebouw (OBS De Flecht) aan de Buorsterwyk 28 in
Lippenhuizen is niet langer in gebruik en staat momenteel leeg. De markt is
gevraagd om met een voorstel te komen voor realisatie van vier tot zes woningen
op deze locatie. Dit heeft geresulteerd in een passend voorstel van een regionaal
bouwbedrijf. Voorgesteld wordt om het perceel grond met daarop het oude
schoolgebouw aan dit bedrijf te verkopen.

Besluit
1. De onroerende zaak bekend als Buorsterwyk 28 in Lippenhuizen te
verkopen voor € 250.000,15

Beantwoording raadsvragen rubber infill kunstgrasvelden
Op 2 augustus 2020 zijn er schriftelijke vragen ontvangen van mevrouw Beintema
van fractie GroenLinks-OpsterLanders. De vragen gaan over de rubber infill
(rubberkorrels) die worden gebruikt op de kunstgrasvelden. Met bijgevoegde brief
worden de vragen beantwoord.

Besluit
1. De brief (bijlage 1) aan de gemeenteraad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020
(week 35).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm

Pagina 5

