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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 27 juni 2017 (week 26)
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 20 juni 2017
(week 25).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Aanpassing verordening bezwarencommissies Opsterland (2017-15405)
De verordening bezwarencommissies 2006
dient op een aantal plaatsen te worden
aangepast. Het gaat hier onder meer om de
grondslag van de bezoldiging van de
commissieleden. Bijgaand raadsvoorstel en besluit voorzien in de noodzakelijke wijzigingen.
3. ASV 2017 (2017-17129)
De Algemene Subsidieverordening 2012 is
periodiek aangepast aan gewijzigde wet- en
regelgeving en geüniformiseerd naar het VNGmodel.
4. Aanwijzen permanente trouwlocatie
(2017-17198)
Het college van B&W heeft onlangs drie
locaties aangewezen als "Huis der gemeente".
Er is voor de Slotplaats in Bakkeveen nu ook
een aanvraag ingediend. Deze locatie komt in
aanmerking om als "Huis der gemeente" te
worden aangewezen.
5. Archiefjaarverslag 2016 (2017-17715)
Archiefjaarverslag 2016.

1. Het raadsvoorstel vast te stellen.

1. De raad voor te stellen de ASV 2017 vast
te stellen.

1. De locatie De Slotplaats (Foarwurkerwei 3,
Bakkeveen) aan te wijzen als "Huis der
gemeente".

1. Het archiefjaarverslag 2016 vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

Omgevingsdomein
6. Vaststellen beheersverordening
Siegerswoude Kom (2017-14534)
Op 11 juni 2017 heeft het bestemmingsplan
"Siegerswoude Kom" ingevolge de Wet
ruimtelijke ordening z'n actualiteitswaarde
verloren. Op dit moment wordt er druk gewerkt
aan een herziening van dit bestemmingsplan.
Om de actualiteitswaarde in de tussentijd te
herstellen wordt voorgesteld een beheersverordening voor Siegerswoude vast te stellen.

1. De raad voor te stellen de beheersverordening "Siegerswoude Kom" vast te
stellen conform bijgaand raadsvoorstel
en -besluit.
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7. Kapvergunning eiken Vlaslaan t.b.v.
Herinrichting Vlaslaan (2017-16620)
Voor de herinrichting Vlaslaan dient een aantal
vergunningsplichtige bomen te worden gekapt.
Er is hierover met de Bewoners Mooiland,
Geaflecht en Plaatselijk Belang overleg
geweest. Vanuit dit overleg is de keuze
gemaakt om een aantal bestaande eiken in te
passen in het plan. Voor één boom wordt de
afweging gemaakt ten tijde van de
werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de
effecten van de werkzaamheden op de boom.
Ter compensatie vindt herplant van de bomen
plaats.
8. Ter kennisname toezenden uitspraak
voorlopige voorziening Rechtbank NoordNederland inzake Polderhoofdkanaal
(2017-18344)
Op 12 mei heeft mevr. J. Hoomans een verzoek
om een voorlopige voorziening gedaan naar
aanleiding van de verruiming van de vaarperiode van het Polderhoofdkanaal tot de
periode 15 mei tot en met 15 september.
Mevrouw Hoomans heeft bezwaar gemaakt
tegen de verruiming van de vaarperiode en
heeft de rechtbank verzocht om de verruiming
van de vaartijden te schorsen. De
voorzieningenrechter heeft op 16 juni jl.
uitspraak gedaan (2017-18053). Hoewel de
rechter vindt dat de gemeente onvoldoende
heeft gemotiveerd waarom de resultaten van de
monitoring aanleiding geven tot verruiming,
heeft hij het verzoek om schorsing afgewezen.
Hij was van mening dat het geen zin meer had
de verruiming te schorsen omdat het al bijna
1 juli is en voor de recreatievaart aanzienlijke
praktische problemen zou opleveren. Er wordt
voorgesteld de raad hierover te informeren en
de uitspraak toe te zenden aan de raad.
9. Toezending opdrachtbrief provincie inzake
natuurcompensatie Polderhoofdkanaal
n.a.v. raadsvragen OpsterLanders
(2017-18350)
Op 9 maart 2017, stelde de heer J. Sieswerda,
namens de fractie OpsterLanders, schriftelijk
een achttal vragen over de natuurcompensatie
in het project Polderhoofdkanaal. De vragen
zijn per brief op 4 april 2017 beantwoord
(2017-10002). Een vraag bevatte het verzoek
tot toezenden informatie in de vorm van een
opdrachtbrief aan Royal Haskoning. Deze
informatie is opgevraagd bij de provincie en
hiermee wordt uitvoering gegeven aan het
verzoek en wordt de opdrachtbrief toegezonden
aan de gemeenteraad.

1. De kapvergunning (2017-18393)
Herinrichting Vlaslaan te verlenen.

1. De brief "Uitspraak van de voorzieningsrechter Rechtbank Noord-Nederland d.d.
16 juni 2017 inzake Polderhoofdkanaal"
(2017-18340) toe te zenden aan de raad.

1. De brief (2017-18349) aan de raad toe te
zenden.

Sociaal Domein
10. Centrumregeling Samenwerking Sociaal
Domein Fryslân 2018 (2017-16197)
Centrumregeling samenwerking Sociaal
Domein Fryslân 2018.

1. De concepttekst van de Centrumregeling
Samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018
vast te stellen.
2. De raad middels bijgaand raadsvoorstel te
vragen toestemming te verlenen voor het
aangaan van bovenstaande Centrumregeling.
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11. Plan van aanpak gezondheidsbevordering
nieuwkomers (2017-17584)
Voor de gezondheidsbevordering van de
nieuwkomers in onze gemeente is in
samenwerking met de GGD en Timpaan
Welzijn een plan van aanpak opgesteld voor de
periode van 1 juli 2017 t/m 31 december 2018.
Dit plan wordt ter vaststelling aan het college
aangeboden.
12. Implementatieplan Meteen in Beweging
(2017-17758)
In 2016 hebben wij een verbeterplan opgesteld
om in aanmerking te komen voor een
vangnetuitkering van het Rijk. Dit in verband
met ons tekort op het BUIG-budget. Een van de
verbetermaatregelen die in het plan genoemd
zijn is de methode van Work First/meteen in
beweging te verkennen. Deze verkenning heeft
geresulteerd in de notitie “Meteen in Beweging”
die nu ter vaststelling aan het college wordt
voorgelegd.

1. Het plan van aanpak gezondheidsbevordering nieuwkomers vast te stellen.
2. De raad hierover te informeren door middel
van bijgaande brief.

1. De notitie 'Meteen in Beweging' vast te
stellen.
2. De reactienota met betrekking tot de CUMO
vast te stellen.
3. De brief 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 4 juli 2017 (week 27).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

