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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 14 november 2017 (week 46)
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 7 november 2017
(week 45).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Opstellen toekomstperspectief voor behoud
7 bossen van Beetsterzwaag (2017-30403)
De landgoederen van Beetsterzwaag/Olterterp
zijn van grote waarde in Opsterland. Ten
behoeve van het in stand houden van het
landgoederenlandschap is er in het project “de
7 bossen van Beetsterzwaag” in een samenwerking met de landgoedeigenaren, de
provincie Fryslân en de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed gewerkt aan het vitaal en aantrekkelijk
maken van het parklandschap en het faciliteren
van wandelaars en fietsers.

1. Akkoord te gaan deel te nemen aan het
opstellen van een toekomstperspectief 7
landgoederen Beetsterzwaag.

Sociaal Domein
3. Verrekening dividend Caparis (2017-30922)
Bijgaande aandeelhoudersovereenkomst
beoogt de gewenste dividendverrekening bij
Caparis te realiseren omdat onevenwichtige
verhoudingen waren ontstaan door besluiten
van de vier groen uitnemende gemeenten om
de groenvoorziening zelf te gaan regelen.
4. Duurzaam initiatief RWF (2017-30583)
Onlangs heeft RWF aangegeven graag gebruik
te willen maken van de SDE+ subsidie voor
duurzame maatregelen. Hierbij vraagt RWF het
college om toestemming te verlenen, voor het
gebruik van gemeentelijk eigendom, om een
duurzaam initiatief te ontplooien.
5. De waardering voor de mantelzorger 2017
(2017-28043)
Waardering mantelzorger 2017.

1. In te stemmen met het ondertekenen van
de aandeelhoudersovereenkomst Caparis
N.V.

1. Toestemming te verlenen aan RWF voor
het gebruik van gemeentelijk eigendom, om
een duurzaam initiatief te ontplooien.
2. Bijgevoegde brief aan RWF vast te stellen.

1. De waardering voor de mantelzorger voor
2017 in te vullen door middel van een VVVbon ter waarde van € 50,-.
2. De waardering voor de mantelzorger uit te
reiken, door Timpaan Welzijn, aan alle
mantelzorgers welke op dit moment bekend
zijn bij Timpaan Welzijn en bij het gebiedsteam Opsterland.
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6. Last onder dwangsom Hegedyk 144
Langezwaag (2017-30552)
Het huisvestingsysteem van één van de stallen
van de pluimveehouderij op het adres Hegedyk
144 in Langezwaag is niet in werking conform
de verleende vergunning. Ook is op de
pluimveehouderij een propaantank aanwezig
waarvoor geen melding Activiteitenbesluit is
ingediend.

1. De overtreder te gelasten om voor
1 mei 2018 de overtredingen op het perceel te
beëindigen en beëindigd te houden.
2. Indien aan deze lastgeving geen gevolg
wordt gegeven een dwangsom op te leggen
van € 5.500,- per week met een maximum
van € 27.500,-.
3. De tekst van de lastgeving vast te stellen
conform bijgevoegde conceptbrief.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 november 2017
(week 47).
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