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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 11 april 2017 (week 15)
Piet van Dijk; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
Ellen
van Selm
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 4 april 2017
week 14).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Ontwikkeling
2. Beantwoording raadsvragen (2017-08866)
Raadsleden van de fracties van ChristenUnie,
Opsterlands Belang en PvdA hebben vragen
gesteld over de nadere afspraken met
omwonenden die een rol hebben gespeeld bij
de besluitvorming over het bestemmingsplan
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan)
te Beetsterzwaag.
3. Zienswijze oprichting stichting
'HureninFriesland' door o.m. Elkien en
WoonFriesland (2017-09791)
De Friese woningcorporaties Elkien,
WoonFriesland, Accolade en de
Bouwvereniging gaan een gezamenlijk
woonruimtebemiddelingssysteem inrichten
onder de naam 'HureninFriesland'. Hiervoor
willen de corporaties een stichting oprichten. De
in Opsterland werkzame corporaties Elkien en
WoonFriesland vragen uw zienswijze op het
oprichten van de stichting 'HureninFriesland' en
het aangaan van een verbinding met de
stichting.
4. Invulling locatie IJbema Tijnje (2017-09946)
Er is een verzoek ontvangen om medewerking
te verlenen voor de bouw van 10 woningen op
de IJbema locatie in Tijnje. Omdat we eerst de
woningbehoefte in Tijnje laten onderzoeken en
er meerdere bouwlocaties in Tijnje beschikbaar
zijn/komen, kan nu geen uitspraak worden
gedaan over de toekomstige bestemming van
de IJbema locatie.
5. Informeren raad over stand van zaken
gaswinning in Opsterland (2017-10059)
In verband met de ruime media aandacht voor
de gaswinning in Heerenveen vanuit
Langezwaag wordt de raad geïnformeerd over
de stand van zaken rond de gaswinning in
Opsterland.

1. De antwoordbrief aan de raad vast te
stellen.

1. Een positieve zienswijze af te geven op het
oprichten van de stichting 'HureninFriesland'
en het door Elkien en WoonFriesland
aangaan van een verbinding met de stichting.
2. De brief aan Elkien en WoonFriesland vast
te stellen.

1. De brief vast te stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
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6. Voortgang Cultuureducatie (2017-10091)
De dienstverleningsovereenkomst met Ateliers
Majeur voor het verzorgen van cultuureducatie
in het onderwijs in Opsterland loopt af in
augustus 2017. De afgelopen tijd is daarom
onderzocht of de uitvoering van cultuureducatie
op een andere manier vormgegeven kan
worden. Om de overgang naar een nieuwe
uitvoeringsvorm voor cultuureducatie succesvol
te laten verlopen wordt voorgesteld om de
huidige situatie nog 1 (school)jaar te
continueren. Daarvoor is een nieuwe
aanbestedingsprocedure nodig.
7. Naamgeving kunstwerken N381
(2017-03591)
Gedeputeerde Staten van Fryslân verzoekt ons
om op grond van artikel 6 van de Wet
basisregistratie adressen en gebouwen (Wet
BAG) de namen voor zeven kunstwerken in de
N381, die zijn gelegen op Opsterlands
grondgebied, formeel vast te stellen.

1. Schooljaar 2017-2018 te benutten om de
overgang naar een nieuwe uitvoeringsvorm
voor cultuureducatie nader vorm te geven.
2. Ateliers Majeur uit te nodigen een offerte uit
te brengen om cultuureducatie in het
basisonderwijs te verzorgen in schooljaar
2017-2018.

1. De in bijlage 3 vermelde namen voor de
zeven kunstwerken in de N381 vast te stellen.
2. De brief aan GS van Fryslân vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 april 2017 (week 16).
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