Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

30-06-2020

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 16 juni vast te stellen.
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Inschakelen onafhankelijk adviseur inzake planschadeverzoek
Op 17 april 2020 is een verzoek om planschadevergoeding ontvangen. Het
verzoek dient om advies te worden voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.

Besluit
1. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam te
verzoeken advies uit te brengen inzake het verzoek om
planschadevergoeding.
2. De brief aan de verzoekers vast te stellen.
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Archiefjaarverslag 2019
Het college burgemeester en wethouders heeft het archiefjaarverslag 2019
vastgesteld. Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de zorg en het
beheer van archiefbescheiden. Ook is het bijbehorende verbeterplan Archiefen informatiebeheer OWO versie 3.0 vastgesteld.

Besluit
1. Het archiefjaarverslag 2019 vast te stellen.
2. Het vastgestelde archiefjaarverslag 2019 ter kennisname voor te leggen
aan de raad via een brief.
3. Kennis te nemen van het verbeterplan Archief- en informatiebeheer
OWO, versie 3.0.
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Bijeenkomst Wijnjewoude
In de oriënterende raadsvergadering van 2 juni 2020 stond het zonneveld
Wijnjewoude (nabij voormalige RWZI locatie in Klein Groningen) geagendeerd.
Op dit agendapunt hebben zowel vertegenwoordigers van Westkant als van
WEN ingesproken. In beide betogen van de insprekers en in de daarop
volgende discussie in de raad zelf, bleek dat vooral de komst van een
eventuele mestvergistingsinstallatie op deze locatie tot onenigheid leidt. De
wethouder heeft aan de raad toegezegd om met vertegenwoordigers van
belanghebbenden rond deze locatie in gesprek te gaan.

Besluit
1. De brief aan de raad over de bijeenkomst Wijnjewoude vast te stellen.
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Verkeersveiligheid Sweachster- en Gordyksterwei
Op 4 november 2019 heeft de raad een amendement aangenomen (bijlage 2)
over de bezuinigingsmaatregel 26 - GVVP Sweachsterwei- / Gordyksterwei (de
weg van Lippenhuizen naar Gorredijk). Hierin wordt opgedragen dat €100.000
mag worden uitgegeven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de
weg. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de Provincie een substantieel bedrag
als cofinanciering beschikbaar stelt. Omdat een aanvraag bij de Provincie wordt
gezien als niet kansrijk is gezocht naar andere mogelijkheden. Een reële kans
is gevonden in een rijkssubsidie die wordt aangevraagd. Met bijgevoegde brief
wordt de raad hierover geïnformeerd.

Besluit
B&W besluiten om:
1. De brief (bijlage 1) aan de gemeenteraad vast te stellen.

Burgemeester besluit om:
1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester de
aanvraag voor de investeringsimpuls SPV te ondertekenen.
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Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020
Het rijk heeft tot doel gesteld om het bereik van de peuteropvang op 100% te
krijgen. Om dit te stimuleren stelt de gemeente gemeentetoeslag beschikbaar
aan ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Landelijke
wetgeving verplicht gemeenten om beleid te voeren op het gebied van vooren vroegschoolse educatie (VVE). Op 26 mei werd het VVE beleidskader
SpelenderWijs vastgesteld in het college. Voor de werkwijze rondom de
gemeentetoeslag en VVE-subsidie zijn subsidieregels opgesteld.

Besluit
1. De Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020
vast te stellen.
2. De raad middels bijgaand raadsvoorstel te verzoeken om de
Verordening Gemeentetoeslag en VVE Gemeente Opsterland 2018 in te
trekken.
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Afwijken advies welstand
Welstandscommissie Hûs en Hiem heeft negatief geadviseerd over een
gerealiseerde vergroting van de woning op het adres ’t Hou 17 in Langezwaag.
De eigenaar van de woning verzoekt om van dit advies af te wijken onder meer
omdat een lagere kap betekent dat er onvoldoende stahoogte overblijft.

Besluit
1. De gevraagde vergunning voor het vergroten van de woning op het
adres ’t Hou 17 in Langezwaag te verlenen in afwijking van het
welstandsadvies van Hûs en Hiem.
2. De welstandscommissie Hûs en Hiem hiervan op de hoogte te brengen.
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Implementatieplan Kwaliteit VTH
Implementatieplan Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) OWO-gemeenten 2020.

Besluit
1. Het Implementatieplan Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) OWO-gemeenten 2020 vast te stellen.
2. De brief aan de raad over het Implementatieplan Kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving OWO-gemeenten 2020
vast te stellen.
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Aanwijzing toezichthouders OWO-VTH
Sinds 1 juli 2015 voert de afdeling OWO-VTH de taken op het gebied van
vergunningen, toezicht en handhaving uit voor de gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland. Onder meer in verband met recente
ontwikkelingen wordt het wenselijk geacht om een nieuw aanwijzingsbesluit
voor de toezichthouders vast te stellen.

Besluit
1. De bij de afdeling OWO-VTH werkzame toezichthouders, teamleiders
en afdelingshoofd (categoraal) aan te wijzen als toezichthouder in de
zin van artikel 5:11 Awb conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
2. Het aanwijzingsbesluit d.d. 30 juni 2015 in te trekken.
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Vaststellen brief aan de raad over fusieonderzoek Burgemeester Harmsma
School
De Burgemeester Harmsma School (BHS) heeft het college met een brief
geïnformeerd over een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie tussen
de BHS en Openbare Scholengemeenschap Singelland. Met de bijgevoegde brief
wordt de gemeenteraad hierover ingelicht.

Besluit
1. De brief van de BHS ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
2. De begeleidende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 07 juli 2020 (week
28).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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