2019-04263

B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 2 april 2019 (week 14)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; 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 26 maart 2019
(week 13).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Wijziging portefeuilleverdeling college van
B&W (2019-03932)
Na bijna een jaar collegiaal en integraal
samenwerken heeft het college van B&W
besloten de portefeuilleverdeling op een paar
onderdelen te wijzigen. Wethouder De Vries
neemt de portefeuille Verkeer en vervoer over
van wethouder Postma. De portefeuille
Gemeentebedrijf valt voortaan onder de
verantwoordelijkheid van zowel wethouder
Postma als wethouder De Vries. De portefeuille
Personeel is samengevoegd met de portefeuille
Interne organisatie en bedrijfsvoering van Rob
Jonkman.

1.Het “Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling college 2019” (2019-03845)
vast te stellen.
2.Aanpassingen doorvoeren op de website.

Omgevingsdomein
3. Samenwerkingsovereenkomst Sterk
1.De samenwerkingsovereenkomst aan te
Techniek Onderwijs BHS (2019-03819)
aan gaan.
Om het techniekonderwijs in het VMBO en
BESLUIT GENOMEN OP 28 MAART 2019.
MBO te versterken is subsidie beschikbaar
vanuit het ministerie van OCW. Om deze
subsidie aan te kunnen vragen is het
noodzakelijk dat er een samenwerkingsverband
wordt gevormd tussen scholen in de regio,
lokale overheden en bedrijven. De
Burgemeester Harmsmaschool participeert in
een dergelijk project. Om ook de verbinding te
leggen met de gemeente Opsterland, worden
wij nu gevraagd om de overeenkomst te
ondertekenen.
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4. Rechtsgang inzake proefboring Nij Beets
(2019-03678)
De Rechtbank Noord - Nederland heeft op 28
februari 2019 uitspraak gedaan in de
beroepszaak “proefboring Vermilion Energy
Netherlands – Nij Beets”. Vervolgstappen
kunnen zijn om in hoger beroep te gaan bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State of als gemeente actief rol te nemen in een
door de minister van Economische Zaken te
starten uitgebreide procedure voor een door
Vermilion gewenste proefboring. De gemeente
heeft bij een nieuwe aanvraagprocedure juist
met het adviesrecht en de verklaring van geen
bedenkingen de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen.
5. Realiseren van een zorginstelling en twee
extra zorgeenheden op het perceel Domela
Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets
(2019-03435)
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en
de ontwerpomgevingsvergunning voor het
realiseren van een zorginstelling met twee extra
zorgunits op het perceel Domela
Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets hebben voor
zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze
termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. U
wordt daarom voorgesteld de raad voor te
stellen de definitieve verklaring van geen
bedenkingen te verlenen.
6. Bijdrage regionale energiestrategie
(2019-03523)
Het bestuurlijk aanjaagteam voor de Regionale
Energiestrategie biedt een kennissessie aan
voor het college en de gemeenteraad. Vraagt
om rekening te houden met een gemeentelijke
bijdrage aan het opstellen van de RES en om
rekening te houden met de inzet van personele
capaciteit. De brief van het aanjaagteam is
bijgevoegd als bijlage (2019-03501).
7. Vragen over de capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk van de VVD-fractie
(2019-03690)
Namens de fractie van de VVD spreekt de heer
Hielke de Vries zorg uit over de capaciteit van
het elektriciteitsnetwerk en stelt daar vragen
over (2019-03483).
8. Samenwerking musea (2019-03802)
Samenwerking museum Opsterlân en museum
It Damshûs. In het verleden zijn er vragen
gesteld over de samenwerking tussen beide
musea. Uit gesprekken met beide musea is
naar voren gekomen dat de samenwerking
goed is.

1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de
uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland
van 28 februari 2019.
2. In geval, op verzoek van Vermilion Energy
Netherlands, de minister van Economische
Zaken een uitgebreide procedure start, de
minister van advies te voorzien en de
gemeenteraad te adviseren inzake de
benodigde “verklaring van geen
bedenkingen”.
3. De raad informeren door het vaststellen
van bijgaande brief.

1. De gemeenteraad voor te stellen een
definitieve verklaring van geen bedenkingen
af te geven voor het realiseren van een
zorginstelling met twee extra zorgunits op het
perceel Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij
Beets.

1. De raad uit te nodigen, om samen met het
college, deel te nemen aan de kennissessie.
2. deel te nemen aan het opstellen van de
RES.
3. De brief aan het bestuurlijk aanjaagteam
RES vast te stellen (2019-03521).
4. De uitnodiging aan de raad vast te stellen
(2019-03625).

1. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen (2019-03689).

1. De brief (2019-02856) aan de raad vast te
stellen.

Sociaal Domein
9. Wijzigen statuten Stichting Comprix
(2019-03611)
Wijzigen statuten Stichting Comprix.

1. De gemeenteraad voor te stellen om in te
stemmen met de voorgestelde wijzigingen in
de statuten van Comprix.
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10. Pilot Logeerzorg (2019-03758)
In het programma ‘Langer Thuis’ van het
ministerie van VWS is het initiatief opgenomen
om pilots voor logeerzorg te financieren.
Logeerzorg moet bijdragen aan het
ondersteunen van mantelzorgers. Samen met
zorgpartij ZuidOostZorg is hiervoor een voorstel
geschreven.
11. Uitgangspunten inkoop Wmo 2020
(2019-03113)
Voor de voorbereidingen op de inkoop van
Wmo ondersteuning per 1 januari 2020 is een
uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze notitie is
de start en de basis voor het inkoopproces.

1. In te stemmen met het indienen van de pilot
Logeerzorg bij het ministerie van VWS.
2. Op nadrukkelijk verzoek van de
subsidieverstrekker (ministerie van VWS) de
aanvraag te laten ondertekenen door
wethouder De Vries.

1. De uitgangspuntennotitie Wmo inkoop 2020
vast te stellen.
2. De reactie op het advies van de adviesraad
sociaal domein Opsterland vast te stellen.
3. De uitgangspuntennotitie ter kennisname
aan te bieden aan de gemeenteraad.
4. De aanbiedingsbrief aan de raad vast te
stellen.

OWO-VTH
12. Handhavingsverzoek Van Lyndenpark
(2019-03695)
Aan het Van Lyndenpark in Beetsterzwaag is
een woning in aanbouw. Door een
belanghebbende is verzocht om tot handhaving
over te gaan in verband met de bouw van een
bouwwerk tegen de erfgrens van dit perceel.

1. Het handhavingsverzoek af te wijzen omdat
er sprake is van een vergunningsvrij
bouwwerk.
2. Antwoordbrief vast te stellen conform
bijgevoegde conceptbrief (2019-03662).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 april 2019 (week 15).
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de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

