Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

29-09-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 22 september vast te stellen.

2

Beantwoording aanvullende vragen rubber infill kunstgrasvelden
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 7 september zijn door mevrouw
Beintema van fractie GroenLinks-OpsterLanders aanvullende vragen gesteld
over de rubber infill dat wordt gebruikt op de kunstgrasvelden. Met
bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de aanvullende vragen van mevrouw Beintema
van fractie GroenLinks-OpsterLanders over de rubber infill vast te
stellen.

3

Beantwoording schriftelijke vragen Japanse Duizendknoop
Op 6 september 2020 zijn er schriftelijke vragen ontvangen van meneer
Koopmans van fractie D66. De vragen gaan over de Japanse Duizendknoop.
Met bijgevoegde brief worden de vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. Koopmans van
fractie D66 over de Japanse Duizendknoop vast te stellen.

4

Dorpshuizenbeleid
Binnen het nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid is specifieke aandacht nodig
voor de dorpshuizen. In de eerste helft van 2020 is om die reden naast het
vastgoedbeleid ook gestart met het proces om te komen tot nieuw
dorpshuizenbeleid. Het vraagstuk rondom dorpshuizenbeleid is in een
separate opdracht aan BCN uitgewerkt. Met bijgaande brief willen wij de raad
over de voortgang van dit proces informeren.

Besluit
1. De bijgevoegde raadsbrief met daarin de stand van zaken met
betrekking tot het ontwikkelen van nieuw dorpshuizenbeleid, vast te
stellen.
2. De raadsleden uit te nodigen voor een openbare informatieavond op 10
november.

5

Inkoopproces re-integratiedienstverlening gemeente Opsterland
Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor inwoners die
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk en/of activering. Naast
onze eigen dienstverlening, maken wij ook gebruik van externe partners.
Gezien de opdrachtwaarde zijn wij verplicht deze externe dienstverlening in te
kopen via een inkoopproces. Ter voorbereiding op de inkoop is een
uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze notitie dient als basis voor het
inkoopproces.

Besluit
1. De uitgangspuntennotitie inkoop re-integratiedienstverlening vast te
stellen.
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6

Overeenkomst Ruimte voor Ruimte gemeente Opsterland De Plasse 18 te
Langezwaag
Op het perceel aan de Plasse 18 in Langezwaag staat de bedrijfsbebouwing van
een voormalige melkveehouderij. De eigenaar wil door middel van de Ruimte
voor Ruimteregeling de bestaande bedrijfsbebouwing slopen en saneren, in ruil
voor een compensatiewoning op het bouwperceel. U wordt voorgesteld de
overeenkomst te sluiten met de rechthebbende.

Besluit
1. Een ‘Overeenkomst Ruimte voor Ruimte gemeente Opsterland' met de
eigenaar van De Plasse 18 te Langezwaag af te sluiten.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020 (week
41).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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