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27-08-2019
9:00 - 12:30
B&W-kamer
Burgemeester
Ellen van Selm, Rob Jonkman, Anko Postma, Libbe de Vries en Geert Broekman

Vaststellen Openbare Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De Openbare Besluitenlijst B&W van 16 juli 2019 wordt vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2

Informeren raad over hoger beroep inzake Proefboring Nij Beets (2019-07215)
Uw college heeft besloten Hoger Beroep in te stellen tegen de uitspraak van de
rechtbank inzake de vergunning voor bouwwerkzaamheden t.b.v. een proefboorlocatie
te Nij Beets. Via bijgaande brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd.
Besluit
1.De bijgaande brief (2019-07214) vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 18 JULI 2019.

3

Beantwoording aanvullende raadsvragen vaardiepte PHK (2019-07268)
Door raadslid E. Beintema van de fractie GROENLINKS - OpsterLanders zijn
aanvullende vragen gesteld inzake de vaardiepte van het Polderhoofdkanaal. Deze
vragen worden bij deze beantwoord.
Besluit
1.De brief aan de raad (2019-07266) vast te stellen.
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Uitspraak inzake veegplan (2019-07343)
De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft uitspraak gedaan in de
beroepszaak tegen de Correctionele en partiële herziening 2018. Het beroep is
ongegrond verklaard. Bij deze wordt de gemeenteraad geïnformeerd.
Besluit
1.De brief aan de raad vaststellen.

Omgevingsdomein
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Instemmen startdocument Regionale Energie Strategie (0086-AZK-29482)
Op basis van het Klimaatakkoord moet voor onze provincie Fryslân een Regionale
Energie Strategie worden opgesteld. Dit betreft een wettelijke verplichting. Door een
provinciale Regiegroep is een startdocument opgesteld. Er wordt om goedkeuring
gevraagd. De raad is bevoegd.
Besluit
1.Het startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân ter vaststelling voor te leggen
aan de raad.
2.De kosten voor de RES (€ 9.000) ten laste te brengen van het budget
duurzaamheidsprogramma en uitvoeringsplan (projectnummer 65540).
3.De conceptbrief aan de Regiegroep RES, onder voorbehoud van vaststelling van het
startdocument door de raad, vast te stellen.

6

Uitnodiging informatiebijeenkomst raad over wonen (0086-AZK-30543)
Op maandag 9 september vindt er een informatieavond plaats voor de raad over
wonen. Informatie zal worden verstrekt over het onderwerp Leefbaarheid en wonen. Er
zullen bijdragen zijn van het Fries Sociaal Planbureau , Elkien, WoonFriesland en De
Bewonersraad. Het FSP zal een presentatie houden over het leefbaarheidsonderzoek
‘Leven in Fryslân’ en dan toegespitst op wonen.
Besluit
1.De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de raad, die zal worden gehouden
op maandag 9 september 2019, vast te stellen.

Sociaal Domein
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Verzoek verhuiskosten en tijdelijke huisvesting voor o.b.s. De Trime
(2019-04789)
OBS de Trime en CBS de Paedwizer gaan met ingang van 1 augustus 2019 fuseren.
Besluit
1.OBS De Trime tijdelijk in het gebouw van de Paedwizer en De Kubus (1 groep) te
huisvesten.
2.Geen vergoeding voor de terrein- en verhuiskosten beschikbaar te stellen.
3.Comprix schriftelijk te informeren middels bijgevoegde brief.
BESLUIT GENOMEN OP 18 JULI 2019.
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Voorleggen raad ontwikkelagenda's (2019-07142)
In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken ontwikkelagenda’s op te stellen voor
de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving.
Besluit
1.De ontwikkelagenda’s inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid door
middel van bijgevoegd raadsvoorstel vast te laten stellen door de gemeenteraad.
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Voorbereidingskredieten voor het Project kansen voor Beetsterzwaag
(0086-AZK-20242)
Voorbereidingskrediet voor de locatie Kindcentrum Beetsterzwaag.
Besluit
Uitvoering te geven aan het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 juli 2019 om:
1.Een voorbereidingskrediet voor de bouw van de school van € 243.000 beschikbaar te
stellen.
2.Een voorbereidingskrediet voor de realisatie van een kinderopvang van € 38.000
beschikbaar te stellen.
3.Akkoord te gaan met de uitgaande brief gericht aan Comprix.
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Regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
(0086-AZK-30016)
Het regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland (RBP) 2020-2023 wordt
aangeboden aan de gemeenten. Regioburgemeester Den Oudsten verzoekt per e-mail
van 17 juli 2019 een zienswijze te geven op het RBP. Op basis van artikel 38b lid 2 van
de Politiewet moet elke burgemeester de gemeenteraad horen over het concept RBP
2020-2023.
Besluit
1.In te stemmen met het regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023.
2.De brief aan de raad vast te stellen.
3.De brief aan de regioburgemeester eenheid Noord-Nederland vast te stellen.
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Deelname visitatiecommissie Sociaal Domein (0086-AZK-30238)
Deelname visitatiecommissie Sociaal Domein.
Besluit
1.Deel te nemen aan de visitatiecommissie Sociaal Domein van de VNG.
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Uitnodiging gemeenteraad Samenloop voor Hoop Gorredijk (0086-AZK-30791)
Op zaterdag 21 september 14.00 uur tot zondag 22 september 14.00 uur vindt de
Samenloop voor Hoop plaats in de Groene Long in Gorredijk. Deze 24-uurs
wandelestafette wordt georganiseerd door KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil
doen. Gemeente Opsterland doet ook mee met een team. Middels bijgevoegde brief
wordt de gemeenteraad uitgenodigd om ook deel te nemen aan het team.
Besluit
1.De brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2019
(week 36).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
Pagina 3

