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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 28 maart 2017 (week 13)
Ellen van Selm; Piet van Dijk; Wietze Kooistra; 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 21 maart 2017
(week 12).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Ontwikkeling
2. Uitvoeringsregels gemeentetoeslag voor
peuteropvang 2017 (2017-04102)
Op 8 december 2014 heeft de raad de
verordening gemeentetoeslag voor
peuteropvang en VVE Opsterland 2015
(herzien) vastgesteld. Het college geeft via
uitvoeringsregels nadere uitwerking aan deze
verordening. De uitvoeringsregels moeten
jaarlijks worden aangepast op tenminste het
actuele tarief.
3. Eindevaluatie harmonisatie
peuterspeelzalen en kinderopvang
(2017-07598)
In het op 30 juni 2014 door de gemeenteraad
vastgestelde Omvormingsplan harmonisatie
peuterspeelzalen en kinderopvang, is
vastgelegd dat de gemeente gedurende twee
kalenderjaren de effecten van de omvorming
monitort en de gemeenteraad van de resultaten
in kennis stelt.
4. Gronduitgifte en prijzen Hege Kamp Ureterp
(2017-06431)
In het plan Hege Kamp worden kavels
uitgegeven waarvoor de prijzen moeten worden
vastgesteld. De prijzen van bestaande kavels in
het plan blijken na marktonderzoek te moeten
worden aangepast. In de exploitatie wordt een
nieuwe post voor promotie en communicatie
opgenomen.

1. De uitvoeringsregels gemeentetoeslag voor
peuteropvang en VVE Opsterland 2017 vast
te stellen.

1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

1. Het uitgiftegebied van het plan uit te
breiden conform bijgevoegde
verkooptekening.
2. De verkoopprijzen exclusief btw vast te
stellen.
3. In de bouwgrondexploitatie een post voor
promotie en communicatie op te nemen van
€ 24.000,-.
4. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.
5. Het bijgevoegde persbericht vast te stellen.
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5. Woonvisie 2017-2021 gemeente Opsterland
(2017-05750)
Op 6 december 2016 heeft uw college de
concept-Woonvisie vastgesteld. De conceptWoonvisie heeft 6 weken ter inzage gelegen.
Ter afsluiting van de inspraak wordt uw college
ter vaststelling aangeboden: het Eindverslag
inspraak concept-Woonvisie. De ingekomen
reacties hebben niet geleid tot ingrijpende
aanpassingen van de Woonvisie. De Woonvisie
kan nu ter vaststelling worden voorgelegd aan
de gemeenteraad.
6. Overeenkomst regionaal projectplan ESF
2016-2018 (2017-08926)
De gemeente Opsterland is partner van het
regionale projectplan ESF 2016-2018. Dit is
een gezamenlijk plan binnen de
arbeidsmarktregio Fryslân om mensen aan het
werk te helpen. De samenwerking wordt nu
geformaliseerd door het aangaan van een
overeenkomst.
7. Tussenbericht beantwoording raadsvragen
(2017-09027)
Tussenbericht beantwoording raadsvragen van
de fracties van Christen Unie, Opsterlands
Belang en PvdA over de nadere afspraken met
omwonenden die een rol hebben gespeeld bij
de besluitvorming over het bestemmingsplan
"Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan)
te Beetsterzwaag".

1. Het Eindverslag inspraak conceptwoonvisie vast te stellen.
2. Een afschrift van het eindverslag aan de
insprekers als antwoord op hun
inspraakreactie toe te zenden.
3. De Woonvisie ter vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad.
4. Het raadsvoorstel over de Woonvisie vast
te stellen.

1. De overeenkomst met centrumgemeente
Leeuwarden aan te gaan.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

VTH
8. Invorderen verbeurde dwangsommen
(2017-07979)
Geconstateerd is dat op het buitenterrein van
het bedrijfsperceel Wetterkant 14 in Gorredijk
(langdurig) afvalstoffen worden opgeslagen. Bij
besluit van 5 april 2016 en 30 augustus 2016 is
een last onder dwangsom opgelegd met de
lastgeving dat voor 15 november 2016 de
(bouw)materialen en goederen, een autowrak
en een landbouwvoertuig van het buitenterrein
worden verwijderd. De last onder dwangsom is
vastgesteld op € 1.000,- per week tot een
maximum van € 10.000,-. Inmiddels heeft de
overtreder € 5.000,- aan dwangsommen
verbeurd, omdat de overtreding niet ongedaan
gemaakt is.

1. Over te gaan tot het invorderen van de
verbeurde dwangsommen, totaal € 5.000,- en
de tekst van de invorderingsbeschikking vast
te stellen.
2. Door te gaan met de controlebezoeken na
1 april 2017.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 april 2017 (week 14).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

