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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 22 mei 2018 (week 21)
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 15 mei 2018
(week 20).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Beantwoording vraag van de heer
Sieswerda over opstellen bomenbeleidsplan
(2018-11794)
Beantwoording van de vraag van de heer
Sieswerda fractie GroenLinks OpsterLanders
over het opstellen van een bomenbeleidsplan.
3. Woonbehoefteonderzoek kleine dorpen
(2018-11383)
In de prestatieafspraken over 2017 hebben
Elkien, enkele gemeenten en twee huurdersorganisaties afgesproken gezamenlijk een
analyse te maken van de vraag naar en het
aanbod aan sociale huurwoningen in de kleine
dorpen. Er is een pilot gestart in twee dorpen
per gemeente waar Elkien substantieel
woningbezit heeft. In Opsterland is onderzoek
gedaan in de dorpen Hemrik en Langezwaag.
Partoer heeft de resultaten geanalyseerd en
een eindrapportage opgesteld.
4. Verzoek om zienswijze Begroting 2019
Recreatieschap Marrekrite (2018-11619)
Recreatieschap Marrekrite biedt de deelnemers
het concept van de Begroting 2019 en de
Meerjarenraming 2020-2022 aan. Provincies en
Gemeenten worden elk jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar gevraagd om een zienswijze
uit te brengen, die dit jaar kan worden
meegenomen in de definitieve besluitvorming
door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018.
Eveneens worden ter informatie de
Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017 in
concept toegezonden.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. Kennis te nemen van het rapport
'Woonbehoefteonderzoek kleine dorpen' van
Partoer.
2. In te stemmen met het organiseren van een
bijeenkomst tussen de gemeenten
Leeuwarden, Opsterland, Súdwest-Fryslân,
Elkien, de huurdersorganisaties en de 8
betrokken dorpsbelangen, waarin de
resultaten van het woonbehoefteonderzoek
kleine dorpen met elkaar worden besproken.

1. De raad te adviseren geen zienswijze in te
dienen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.
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Sociaal Domein
5. Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
(2018-11154)
Overgewicht en inactiviteit onder de jeugd is
een groeiend probleem in Nederland. De
afgelopen 30 jaar is het overgewicht onder
volwassenen en kinderen toegenomen. Dit
brengt aanzienlijke zorgkosten met zich mee.
Het loont zich te investeren in de preventie van
overgewicht op jonge leeftijd. Het landelijke
netwerk "Jongeren op gezond gewicht" (JOGG)
is een aanpak die zich hierop richt.

1. Per 1 juni 2018 aan te sluiten bij het
landelijk netwerk Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGGgemeente).
2. De samenwerking met Stichting Jongeren
op Gezondheid in de onderhavige
samenwerkingsovereenkomst vast te leggen.
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Wietze Kooistra te machtigen
de samenwerkingsovereenkomst met
Stichting Jongeren op Gezond Gewicht
namens het college te ondertekenen.

OWO-VTH
6. Last onder dwangsom bedrijfspand
1. Een last onder dwangsom op te leggen.
Drachten Azeven (2018-06785)
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.
De brandmeld- en ontruimingsinstallaties van
het bedrijfspand op het adres Dopplerlaan 1 in
Drachten Azeven zijn, na diverse verzoeken
van zowel brandweer als gemeente, nog steeds
niet gecertificeerd. Ook het beheer en
onderhoud van de installaties voldoet niet
volledig aan de eisen. Gelet op de prioriteit die
aan brandveiligheid wordt toegekend resteert
nu het nemen van een bestuursrechtelijke
maatregel.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018 (week 22).
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