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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 12 juli 2016 (week 28)
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 5 juli 2016
(week 27).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Beantwoording vragen raadslid Rynk van
1. Brief aan de gemeenteraad vaststellen.
der Woude (2016-25079)
In de raad van 20 juni 2016 zijn door raadslid
Rynk van der Woude vragen gesteld tijdens het
vragenuurtje. Deze vragen hebben betrekking
op een onderzoek van Greenpeace over de
inkoop en vergroening van energie bij de
Nederlandse gemeenten. Met deze antwoordbrief aan de heer Van der Woude gaan wij in op
zijn vragen.

Gemeentebedrijf
3. Beantwoording brief natuurvereniging
Geaflecht over bermbeheer Opsterland
(2016-23558)
Een reactie op de brief van de natuurvereniging
Geaflecht over het gewijzigde bermbeheer van
de gemeente Opsterland.
4. Openingstijden brengpunt groen Ureterp
(2016-23831)
Sinds 2008 is de gemeentewerf aan de
Mouneleane in Ureterp op zaterdag geopend
om grof groen te brengen. Er wordt hier veel
gebruik van gemaakt door de inwoners van de
oostelijke dorpen in Opsterland. Op dit moment
is het brengpunt het hele jaar op zaterdag
geopend.
5. Besluitvorming AZC (2016-25123)
In de raadsvergadering van 7 april 2015 is de
motie aangenomen, waarin de raad aan het
college verzoekt onderzoek te doen naar
(tijdelijke) opvang van asielzoekers passend bij
de Opsterlandse kernen en hierover te
rapporteren. Het college wil de raad informeren
over de voortgang middels bijgaande brief.

1. De natuurvereniging Geaflecht uit te
nodigen voor overleg over een
gedifferentieerd maaibeheer.
2. De brief vast te stellen.

1. De gewijzigde openingstijden van het
brengpunt groen Ureterp voor 2017 vast te
stellen (zie bijgevoegde kalender 2017).
2. Het brengpunt groen tijdens de bouwvak
2016 te sluiten.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
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6. Vaststellen Eindrapportage Heropening
Polderhoofdkanaal (2016-01525)
De voortgang, afronding van het project
Heropening Polderhoofdkanaal is beschreven
in de Eindrapportage Heropening
Polderhoofdkanaal. Met deze rapportage
worden college, raad en subsidiegevers
geïnformeerd over het projectresultaat. Met het
vaststellen van de rapportage wordt het
project Polderhoofdkanaal afgerond en
financieel afgesloten.

1. De Eindrapportage Polderhoofdkanaal vast
te stellen (kenmerk 2015-41128).
2. De tekst van de brief aan de raad vast te
stellen (kenmerk 2016-01507).

Ontwikkeling
7. Evaluatie toegankelijk maken bushalten
(2016-18588)
Bij de vaststelling van het "Halteplan
Toegankelijkheid gemeente Opsterland" is
toegezegd de raad een overzicht te geven van
de behaalde resultaten. Het project is afgerond,
met uitzondering van de laatste toets van de
subsidieverstrekker. In een brief aan de raad
wordt aangegeven dat de doelstellingen ruim
binnen het beschikbaar gestelde budget zijn
behaald.
8. Doorontwikkeling Veiligheidshuis Fryslân
(2016-23624)
Het Veiligheidshuis Fryslân is een regionaal
samenwerkingsverband van partners uit het
veiligheids- en sociale domein. De doelstelling
van het Veiligheidshuis Fryslân is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast,
geweld, criminaliteit en maatschappelijke
onrust. Het Veiligheidshuis Fryslân richt zich
hierbij op mensen die complexe problemen op
meerdere leefgebieden hebben, de openbare
orde en veiligheid buitensporig aantasten en in
aanraking (dreigen) te komen met dwang en
drang. Voor de toekomst van het
Veiligheidshuis Fryslân is een doorontwikkelingsplan opgesteld, waarin de
hoofdlijnen voor de jaren 2017 en 2018 zijn
opgenomen.
9. Subsidie maatschappelijke begeleiding
nieuwkomers (2016-25054)
Timpaan Welzijn ontvangt sinds 2014 een
gemeentelijke subsidie voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Deze
subsidie moet in 2016 worden voortgezet.
Hierover moet een besluit genomen worden.

1. Bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.

1. In te stemmen met het conceptdoorontwikkelingsplan Veiligheidshuis Fryslân
2017-2019.
2. De brief aan het Veiligheidshuis Fryslân
vast te stellen.

1. De subsidie aan Timpaan Welzijn ten
behoeve van de maatschappelijke begeleiding
van nieuwkomers te verlengen tot
31 december 2016.
2. De voorlopige subsidie vast te stellen op
€ 115.600,-.
3. Bijgaande beschikking (corsanummer
2016-25052) vast te stellen.
10. Proefboring Vermilion Oil & Gas
1. Bijgevoegde antwoordbrieven vast te
Netherlands B.V. bij Nij Beets (2016-25171)
stellen.
Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft een 2. Bijgevoegde brief aan plaatselijk belang Nij
verzoek ingediend voor het uitvoeren van een
Beets vast te stellen.
proefboring bij Nij Beets. De aanvraag is in de
SA! gepubliceerd. Hierop zijn twee reacties van
burgers binnengekomen.
11. Beantwoording brief inzake herinrichtings1. De bijgevoegde brief aan een omwonende
plannen Talant (2016-25321)
vast te stellen.
Een omwonende heeft een brief gestuurd aan
2. De bijgevoegde brief aan de gemeenteraad
de raad over de herinrichtingsplannen van
vast te stellen.
Talant die door het college wordt beantwoord.
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VTH
12. Handhavingsverzoek Natuurvereniging
1. Het handhavingsverzoek af te wijzen.
Geaflecht (2016-23119)
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.
Natuurvereniging Geaflecht heeft verzocht om
een herplantplicht op te leggen aan de eigenaar
van een weiland in de hoek SweachsterweiTrijehoek te Lippenhuizen. Omdat het hier
houtopstanden betreft die onder de werking van
de Boswet vallen is de gemeente niet bevoegd
om een herplantplicht op te leggen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016 (week
35).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

