Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

12-05-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

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 28 april vast te stellen.

2

Algemeen handelingskader bij financieel-economische vraagstukken wegens
corona-crisis
De Algemene handelingslijn bij financieel-economische vraagstukken in
verband met de corona-crisis biedt handvatten hoe (maatschappelijke)
organisaties geholpen kunnen worden om door de crisis heen te komen. Deze
versie vervangt de versie met B&W-besluit van 7 april jl.

Besluit
1. Het Algemene handelingskader bij financieel-economische
vraagstukken in verband met corona vast te stellen.
2. Dit handelingskader te gebruiken in de communicatie met

(maatschappelijke) organisaties en tevens op de gemeentelijke website
te plaatsen.

3. De brief aan de raad vast te stellen.

3

Voorstel tot een verklaring van geen bedenking voor een zonnepark aan de
Tolleane nabij Wijnjewoude
De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
van de gemeenteraad, voor de realisatie van een zonnepark aan de Tolleane bij
Wijnjewoude hebben voor zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp
omgevingsvergunning zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven
geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. U wordt dan
ook voorgesteld deze zienswijzennota vast te stellen en om de gemeenteraad
voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit
1. In te stemmen met de zienswijzennota Zonnepark Tolleane.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel “Verklaring van geen bedenkingen
af te geven voor het zonnepark aan de Tolleane nabij Wijnjewoude”.
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Verkoop en sanering perceel grond Loevestein langs Turfroute
Voor de opwaardering van de Turfroute is met de Provincie Fryslân
overeengekomen om een smalle strook grond langs de Opsterlânske
Kompanjonsfeart aan hen te verkopen (hierna: het perceel). Tijdens de
uitvoering van de verbreding van de vaart is in de bodem van de vaart en op
een deel van het nu te verkopen perceel asbest aangetroffen. De sanering
hiervan heeft geleid tot extra kosten die worden gedeeld met de Provincie.
Gevraagd wordt de koop af te ronden en de kosten te verrekenen met de
Provincie.

Besluit
1. Het perceel grond in Gorredijk Loevestein (kad. nr. GRD F 635) aan de
Provincie Fryslân te verkopen.
2. De helft van de door de provincie gemaakte saneringskosten te
vergoeden aan de provincie.
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Het Gemeentelijk watertakenprogramma 2020-2025
De Wet Milieubeheer verplicht de gemeenteraad tot het vaststellen van een
gemeentelijk watertakenprogramma. Het Gemeentelijk Watertakenprogramma
2020-2025 wordt de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan 20152020. Naast de gemeentelijke taken voor de riolering zijn de overige
gemeentelijke taken op het gebied van waterbeheer ook in het
watertakenprogramma uitgewerkt. Geadviseerd wordt het
watertakenprogramma ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Besluit
1. De raad voor te stellen het Gemeentelijk Watertakenprogramma 20202025 vast te stellen.
2. Het raadsvoorstel over het Gemeentelijk Watertakenprogramma 20202025 vast te stellen.
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Onderzoeksrapport peuteropvang
Partoer heeft in 2019 voor Opsterland een onderzoek uitgevoerd naar het
bereik van de peuteropvang en ervaringen met voor- en vroegschoolse
voorzieningen (VVE). Het onderzoeksrapport is in 2019 opgeleverd.

Besluit
1. Het rapport "bereik peuters" vast te stellen (008663328).
2. Kennis te nemen van de infographic (008665281).
3. De brief aan de raad inzake het onderzoek naar het bereik van de
peuteropvang vast te stellen (008665217).
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Richtlijnen speeltuinenbeleid
Het speeltuinenbeleid van Opsterland stamt uit 2005 en is verouderd; in de
uitvoering is er veel veranderd met betrekking tot de speeltuinen. Daarom zijn
er nieuwe richtlijnen ontwikkeld.

Besluit
1. De richtlijnen speeltuinenbeleid 2020 vast te stellen (008663394).
2. De informerende brief aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020
(week 21).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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