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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 27 november 2018 (week 48)
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 20 november 2018
(week 47).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Uitnodiging aan raad voor informatieve
bijeenkomst op 17 december (2018-23181)
De raad wordt uitgenodigd voor een
informatieve bijeenkomst over de
ontwikkelagenda's en over dienstverlening op
maandag 17 december 2018.

1. De brief aan de raad over de informatieve
bijeenkomst op 17 december 2018 over de
ontwikkelagenda's en over dienstverlening
vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Informeren van de raad over Hoger Beroep
Polderhoofdkanaal en beantwoording vraag
12 november 2018 (2018-23310)
Op 18 oktober 2018 heeft de Rechtbank NoordNederland uitspraak gedaan in een
handhavingszaak ter zake van de ontheffing
voor het PHK-project. Hierover heeft het college
op 22 oktober 2018 de raad een brief
verzonden waarbij er is aangegeven de raad op
de hoogte te houden van het verdere verloop
van de procedure. Op 20 november 2018 heeft
het college een besluit genomen om in hoger
beroep te gaan. Daarnaast is er tijdens de
raadsvergadering van 12 november 2018 een
vraag gesteld inzake de risico's rond de
verkregen subsidies SNN. Hierbij wordt
voorgesteld de raad te informeren over het
hoger beroep en de raadsvraag te
beantwoorden. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan uw besluit van
20 november 2018.
4. Vaststellen informerende brieven
(2018-23368)
In de intentieovereenkomst met Aldi is de
afspraak gemaakt dat de gemeente een
ruimtelijk verkenning c.q. kader voor uiterlijke
kwaliteitseisen opstelt. Dit kader voorziet in een
supermarkt hoek van de Badweg en de
Hoofdstraat in Gorredijk en wordt gebruikt in de
verdere planvorming.

1. De brief aan de raad (2018-23309) vast te
stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.
2. De brief aan Aldi b.v. vast te stellen.
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5. Project verduurzaming sportaccommodaties
(2018-22240)
Sport Fryslân heeft in meerdere gemeenten in
Friesland inmiddels het project 'duurzame
sportaccommodaties' uitgevoerd. Om het
project ook in Opsterland uit te voeren is er een
offerte uitgebracht. Het project houdt in dat
verenigingen of eigenaren van sportaccommodaties advies en ondersteuning
krijgen bij het verduurzamen van de
accommodaties. Het project wordt voor het
merendeel betaald door de provincie, van de
gemeente wordt ook een bijdrage verwacht
zoals omschreven in de offerte.
6. Lijst met te onderhouden of te renoveren
wegen 2019 (2018-22639)
Op 5 november 2018 heeft de gemeenteraad
de begroting 2019 vastgesteld. Hierbij is een
motie (M3) aangenomen, die opdraagt om
jaarlijks in de begroting een lijst op te nemen
met wegen, die onderhouden of gerenoveerd
gaan worden. Met bijgevoegde brief en bijlage
wordt de lijst voor 2019 vastgesteld en wordt de
raad geïnformeerd over de behandeling van de
motie.
7. Vaststellen brief aan de raad. Betreft vraag
over bermverharding en motie M12 tijdens
begrotingsraad 5 november 2018
(2018-22917)
De raad heeft een brief ontvangen van
Opsterlands Belang waarin gevraagd wordt een
proef te doen met passeerstroken. De brief is
ter afhandeling in handen gesteld van het
college. Met dit advies (waarbij positief wordt
ingestoken op de proef) wordt tevens uitvoering
gegeven aan de aangenomen motie van de
raad op 5 november 2018 (M12) om met een
onderzoek te komen over bermbescherming.
8. Verkoop Bordena (2018-22919)
Conform het gemeentelijk beleid om
eigendommen die niet direct gebruikt worden
voor het uitvoeren van bestuurlijke taken af te
stoten, zal het kantoorgebouw Bordena,
Hoofdstraat 31 te Beetsterzwaag, worden
verkocht.

1. Sport Fryslân opdracht te geven voor het
uitvoeren van het project 'duurzame
sportaccommodaties' zoals beschreven in
bijgevoegde offerte (2018-22255).
2. Een bijdrage van € 437,50 per energiescan
binnen dit project beschikbaar te stellen.

1. De bijgevoegde lijst (2018-22998) en kaart
(2018-22996) met te onderhouden en
renoveren wegen 2019 vast te stellen.
2. De tekst van de bijgevoegde brief aan de
raad (2018-22634) vast te stellen.

1. De brief aan de raad, met het voornemen
een proef uit te voeren, vast te stellen
(2018-22844).

1. Het pand Hoofdstraat 31 te verkopen
conform bijgevoegde overeenkomst.

Sociaal Domein
9. Vervanging armaturen trainingsveld ODV
(2018-22661)
Voetbalvereniging ODV uit Wijnjewoude heeft
een verzoek ingediend voor een financiële
bijdrage voor het vervangen van de armaturen
inclusief LED-verlichting. Aan het college wordt
gevraagd een subsidie ter beschikking te
stellen van € 12.974,-, zijnde 60 % van de
totale kosten.

1. Aan voetbalvereniging ODV uit
Wijnjewoude een subsidie te verstrekken van
€ 12.974,-, zijnde 60 % van de totale kosten,
voor de vervanging van armaturen (inclusief
LED) rondom het trainingsveld.
2. Het bedrag van € 12.974,- ten laste te laten
komen van het budget onderhoud
sportvelden.
3. Bijgaande brief vast te stellen.
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10. Evaluatie spoedtelefoon gebiedsteam 2018
(2018-19293)
Na ruim 3,5 jaar ervaring met de spoedtelefoon
hebben we een evaluatie uitgevoerd. Naar
aanleiding van de uitkomsten wordt een beperkt
aantal wijzigingen voorgesteld.

11. Evaluatie jongerencaravans 2017
(2018-22997)
Evaluatie jongerencaravans in de gemeente
Opsterland.

1. De inzet van de spoedtelefoon tot april/mei
2019 ongewijzigd te continueren.
2. Met ingang van april/mei 2019 de
doelgroepen voor wie de spoedtelefoon
bereikbaar is te beperken tot ketenpartners en
collega's. Inwoners en cliënten verwijzen we
vanaf dat moment naar andere daarvoor
bestemde crisisdiensten én het Meldpunt
Niet-acute Hulpvraag (pilot).
3. De uitvoering van de spoedtelefoon per
1 september 2018 te wijzigen in een poule
van consulenten en 2 achterwachten.
1. De gemeenteraad te informeren over de
stand van zaken jongerencaravans door
middel van bijgevoegde brief (2018-23011).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 december 2018 (week
49).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

