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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 7 maart 2017 (week 10)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; 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 28 februari 2017
(week 9).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Doorlopende machtiging rechtbanken
(2017-04468)
Mede door personele wisselingen bij OWOVTH is het wenselijk de lijst met doorlopende
machtigingen voor het optreden in rechte te
actualiseren.

1. De doorlopende machtiging vast te stellen.

Ontwikkeling
3. Beslissing op bezwaarschriften tegen het
weigeren van een omgevingsvergunning
voor een proefboring bij Nij Beets
(2017-03324)
Beslissing op de bezwaarschriften van diverse
omwonenden gericht tegen de weigering van
13 september 2016 om een omgevingsvergunning te verlenen aan Vermilion Energy
B.V. voor het uitvoeren van een proefboring bij
Nij Beets.
4. Beschikbaar stellen middelen voor
aanpassing MFC De Bining te Hemrik
(2017-04238)
In 2012 is MFC De Bining in gebruik gegeven
aan de gebruikers in Hemrik. Na de oplevering
heeft de gemeente verschillende klachten van
de gebruikers ontvangen over het klimaat in het
gebouw en hoge exploitatiekosten door een
hoog energieverbruik en veel storingen aan de
installaties. De gemeente heeft de klachten
laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat de
installaties over het algemeen goed werken,
maar dat de inregeling van de systemen niet
juist is uitgevoerd. De inregeling van de
systemen was onderdeel van de oplevering van
het gebouw.
5. Vaststellen verslag bestemmingsplannen
2016 en programma 2017 (2016-13915)
Informeren van de raad over
bestemmingsplannen waaraan in 2016 is
gewerkt en waaraan in 2017 (en verder) wordt
gewerkt.

1. De bezwaarschriften van omwonenden
niet-ontvankelijk te verklaren conform het
advies van de Bezwarencommissie
Opsterland (BCO).
2. De bijgevoegde brieven vast te stellen.

1. € 18.250,- exclusief BTW beschikbaar te
stellen voor de aanpassingen aan de
installaties in MFC De Bining.

1. Het verslag bestemmingsplannen 2016 en
programma 2017 vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.
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6. Activeringsplan nieuwkomers (2017-04865)
Voor de activering van de nieuwkomers die een
uitkering ontvangen willen we een aantal
onderdelen in de algemene aanpak
veranderen. Hiervoor is een plan opgesteld. Dit
plan wordt ter vaststelling aan het college
aangeboden.

1. Het activeringsplan nieuwkomers (nummer
2017-04852) vast te stellen.
2. De brief aan de raad (nummer 2017-04859)
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017 (week 11).
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