Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

10-03-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Anko Postma (deel 1) en Burgemeester (deel 2)

Aanwezig

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

1

Weij, Geert Broekman en Piet Brouwer

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 3 maart 2020 vast te stellen.

2

Vaststellen verslag bestemmingsplannen 2019 en programma 2020
Informeren van de raad over bestemmingsplannen waaraan in 2019 is gewerkt
en waaraan in 2020 (en verder) wordt gewerkt.

Besluit
1. Het verslag bestemmingsplannen 2019 en programma 2020 vast te
stellen.

2. De brief aan de raad vast te stellen.

3

Uitgifte bouwkavels Hege Kamp 21 t/m 35 Ureterp
In het uitbreidingsplan de Hege Kamp Ureterp worden kavels uitgegeven
waarvan de verkoopprijzen moeten worden vastgesteld.

Besluit
3. De kavels uit te geven conform bijgevoegde verkooptekening (bijlage
1).

4. De prijzen vast te stellen conform bijgevoegde prijslijst (bijlage 2).

4

BO en werkafspraken met COA inzake amv- locatie
Voor de amv-locatie die geopend wordt in Oud Beets is het noodzakelijk om

een overeenkomst met het COA te sluiten, om zo de gemaakte afspraken vast
te leggen. Dit wordt gedaan in de vorm van een bestuursovereenkomst en
aanvullende werkafspraken.

Besluit
5. Akkoord te gaan met de bestuursovereenkomst en deze te
ondertekenen.

6. Akkoord te gaan met de aanvullende werkafspraken en deze te
ondertekenen.

5

Omgevingsvergunning Koefenne
Op 2 december 2019 is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een
bestaande schuur tot woonhuis op het adres Koefenne 6 te Beetsterzwaag.

Geadviseerd wordt om – in afwijking van het welstandadvies – de vergunning te
verlenen.

Besluit
7. De gevraagde vergunning voor het verbouwen van een bestaande

schuur tot woonhuis op het adres Koefenne 6 te Beetsterzwaag te
verlenen in afwijking van het welstandsadvies van Hûs en Hiem.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020
(week 12).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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