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Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 10 april 2018 (week 15)
Ellen van Selm; Anko Postma; 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 3 april 2018
(week 14).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Vaststellen informerende brief aan de raad
over ontwikkeling initiatieven zuidelijk deel
Gorredijk (2018-08403)
De gemeenteraad wordt kort geïnformeerd over
de ontwikkeling initiatieven in het zuidelijk deel
van het winkelgebied van Gorredijk.
3. Vaststellen Uitvoeringsplan Cultuureducatie
Opsterland 2018-2022 (2018-07521)
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad
de Beleidsnotitie Cultuureducatie Opsterland
2018-2022 met bijbehorende motie vastgesteld.
In het voorliggende Uitvoeringsplan
Cultuureducatie Opsterland 2018-2022 is
uitwerking gegeven aan de doelstellingen van
de cultuureducatie.
4. Verklaring van geen bedenkingen voor het
realiseren van een kapschuur en sleufsilo
op het perceel De Plasse 25 in Langezwaag
(2017-31631)
De ontwerp-omgevingsvergunning met
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor
realisatie van een kapschuur en sleufsilo op het
perceel De Plasse 25 in Langezwaag, hebben
voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn tegen
de omgevingsvergunning noch tegen de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen geen
zienswijzen ingediend. U wordt daarom
voorgesteld om de raad te adviseren, definitief
te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen
het verlenen van de omgevingsvergunning.
5. Concept-nota van Uitgangspunten Nota
Ruimtelijke Kwaliteit Hoofdstraat
Beetsterzwaag (2018-08315)
Voor de gemeente wordt een algehele
herziening van de welstandsnota voorbereid.
Als pilot hiervoor zal een Nota Ruimtelijke
Kwaliteit voor de Hoofdstraat in Beetsterzwaag
worden opgesteld. Hieraan voorafgaand dient
een nota van uitgangspunten te worden
vastgesteld waarna het proces voor de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit voor de Hoofdstraat kan
worden vervolgd.

1.De brief aan de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 4 APRIL 2018.

1. Het Uitvoeringsplan Cultuureducatie
Opsterland 2018-2022 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen
van het Uitvoeringsplan Cultuureducatie
Opsterland 2018-2022.
3. De raad voor te stellen de bezuiniging op
het beleidsterrein cultuureducatie per 2019 te
compenseren met een bedrag van € 43.696,per jaar.
1. De raad voor te stellen om een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het verlenen van een omgevingsvergunning waarmee het realiseren van een
kapschuur en sleufsilo op het perceel De
Plasse 25 in Langezwaag mogelijk wordt.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen.

1. De bijgaande concept-nota van
uitgangspunten voor de Nota Ruimtelijke
Kwaliteit Hoofdstraat Beetsterzwaag vast te
stellen.
2. De bewoners, ondernemers en (overige)
eigenaren van de panden in de Hoofdstraat
hierover te informeren.
3. Het bijgaande verslag van de
inspiratiebijeenkomst met bewoners en
omwonenden voor kennisgeving aan te
nemen.
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6. Verwijzen van bromfietsers naar de rijbaan
met het vaststellen van het verkeersbesluit
(2017-36518)
Het is wenselijk dat er een verkeerbesluit komt
waardoor op de gemeentelijke 60 km wegen
rondom de provinciale weg N381 de brommers
verplicht worden de rijbaan te gebruiken in
plaats van het fietspad. Dit met het doel om de
verkeersveiligheid te verbeteren.

1. Het verkeersbesluit vast te stellen.
2. Het bijgevoegde persbericht vast te stellen.

Sociaal Domein
7. Evaluatie 2017 en uitvoeringsplan 2018 IVB
(2018-00297)
Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad het
integraal veiligheidsbeleid 2015-2018
vastgesteld. Bij het vaststellen van dit
beleidsstuk hebben zij ingestemd met het
jaarlijks opstellen van uitvoeringsplannen. Voor
het uitvoeringsplan 2017 is een evaluatie
uitgevoerd, die is doorvertaald naar het
uitvoeringsplan 2018. In dit uitvoeringsplan
staan de te nemen acties en maatregelen op
het gebied van integrale veiligheid voor het jaar
2018.
8. Afwikkeling einde opstalrecht De Kubus
(2018-08630)
Timpaan wil het opstalrecht beëindigen van De
Kubus te Beetsterzwaag. Door de beëindiging
valt het eigendom van dit gebouw terug aan de
gemeente, die eigenaar is van de ondergrond.
De gemeente is wettelijk verplicht de waarde
van de opstal te vergoeden. Die waarde moet in
onderling overleg vastgesteld worden. Timpaan
heeft aangegeven in te kunnen stemmen met
ons bod van € 245.000, mits het huurcontract
van Timpaan voor het Klaverblad (à € 40.000)
wordt overgenomen.

1. De evaluatie van het uitvoeringsplan 2017
vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan 2018 vast te stellen.
3. De evaluatie en het uitvoeringsplan voor
kennisgeving aan de raad te zenden.
4. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Het bijgaande raadsvoorstel (2018-07952)
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2018 (week 16).
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