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Datum vergadering
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Afwezig

: 11 december 2018 (week 50)
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 4 december 2018
(week 49).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Advisering aan Ministerie van EZK over de
voorgestelde wijziging van het instemmingsbesluit UMOG (gasvelden Ureterp,
Opende-Oost en Surhuisterveen)
(2018-23748)
Het Ministerie van EZK heeft op grond van de
Mijnbouwwet bij brief van 20 november 2018
uw college in de gelegenheid gesteld te
adviseren op het concept-instemmingsbesluit
UMOG (verlenging winningsduur gasvelden
Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp).
3. Informatiebrief aan de gemeenteraad over
veranderde procedure voor een verklaring
van geen bedenkingen (2018-23597)
U wordt voorgesteld om de informatiebrief aan
de raad vast te stellen. In de informatiebrief
wordt de raad geïnformeerd over de
veranderde procedure voor het verkrijgen van
een verklaring van geen bedenkingen van de
raad. Dit is noodzakelijk bij een omgevingsvergunning die wordt voorbereid met de
uitgebreide procedure. Aanleiding voor deze
verandering is recente uitspraak van de Raad
van State.

1. De bijgevoegde brief aan het Ministerie van
EZK vast te stellen (2018-23740).

1. De raadsinformatiebrief vast te stellen (over
de veranderde procedure voor het verkrijgen
van een verklaring van geen bedenkingen van
de raad (2018-23584)).
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4. Omgevingsvergunning voor de herinrichting
van het terrein van de oude melkfabriek in
buurtschap Klein Groningen (2018-21365)
U wordt gevraagd mee te werken aan de
herinrichting van het terrein van de oude
melkfabriek in het buurtschap Klein Groningen
in Wijnjewoude, door toepassing te geven aan
de procedure op grond van artikel 2.12 lid 1
onder a, onder 3º van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De gemeente
Opsterland is de uitvoerende partij. De
omgevingsvergunning kan alleen verleend
worden wanneer de gemeenteraad heeft
verklaard daartegen geen bedenkingen te
hebben. De gemeenteraad moet eerst een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgeven. Deze ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad moet gelijktijdig met
de ontwerpomgevingsvergunning voor zes
weken ter inzage worden gelegd.
5. Rapportage Monitoring Polderhoofdkanaal
2018 (2018-23613)
In 2018 heeft voor het vierde jaar de monitoring
van het Polderhoofdkanaal plaatsgevonden. De
resultaten hiervan zijn opgenomen in het
rapport 'Monitoring Polderhoofdkanaal 2018',
welke ter beschikking gesteld kan worden aan
betrokkenen.
6. Streekagendaproject 'Kwaliteitsverbetering
en verduurzaming bebouwde omgeving'
(2018-23640)
In het kader van de Streekagenda Zuidoost
Fryslân is in 2014 voor het thema wonen het
ontwikkelproject 'Kwaliteitsverbetering en
verduurzaming bebouwde omgeving' benoemd.
Met dit project werd beoogd inzicht te krijgen in
de opgave voor de verbetering en verduurzaming van de bebouwde omgeving in de regio
en hoe deze opgave gerealiseerd zou kunnen
worden. In 2015 heeft onderzoeksbureau RIGO
hierover een rapport opgesteld. Het
programmabestuur achtte een vervolg hierop
wenselijk. Eén van de vervolgprojecten was te
komen tot investeringsstrategieën voor de
opgave in de sociale huurvoorraad.
Onderzoeksbureau Atrivé is gevraagd hiervoor
een verkenning uit te voeren. Atrivé heeft
dienaangaande een eindverslag opgesteld.
7. Prestatieafspraken 2019 met Elkien en De
Bewonersraad en WoonFriesland en De
Bewonersraad (2018-24104)
Op 4 december 2018 is uw college akkoord
gegaan met de Prestatieafspraken 2019 met
Elkien en De Bewonersraad en met
WoonFriesland en De Bewonersraad.
Geadviseerd wordt de raad in kennis te stellen
van de overeengekomen prestatieafspraken
voor 2019.

1. Mee te werken aan de herinrichting van het
terrein van de oude melkfabriek aan Klein
Groningen.
2. De gemeenteraad voor te stellen een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te
verlenen voor herinrichting van het terrein van
de oude melkfabriek in Wijnjewoude en de
realisatie van een sanitaire voorziening
(2018-21820) met gemeenschappelijke
ruimte.

1. Het rapport 'Monitoring Polderhoofdkanaal
2018' voor kennisgeving aan te nemen.
2. De rapportage te verzenden aan de
monitoringscommissie, de beheerders van de
compensatiegebieden, de gemeente
Smallingerland en de provincie Fryslân.

1. Kennis te nemen van het door Atrivé
opgestelde eindverslag
'Investeringsstrategieën Kwaliteitsverbetering
en verduurzaming bebouwde omgeving
Zuidoost Fryslân' (2018-23643).
2. Kennis te nemen van de ambtelijke
oplegger Ontwikkelproject
'Kwaliteitsverbetering en verduurzaming
bebouwde omgeving; speerpunt:
investeringsstrategieën sociale huurvoorraad'
(2018-23651).
3. Het vervolgproject om te komen tot
investeringsstrategieën voor de opgave in de
sociale huurvoorraad als afgerond te
beschouwen.

1. De brief aan de raad (2018-24103) over de
prestatieafspraken voor 2019 met Elkien en
De Bewonersraad en met WoonFriesland en
De Bewonersraad vast te stellen.
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8. Beantwoording vragen fractie VVD over
Reststoffen Energie Centrale (Omrin)
(2018-23721)
Op 13 november 2018 heeft de heer De Vries
van de fractie VVD schriftelijke vragen gesteld
over de technische onvolkomenheden en
storingen van de Reststoffen Energie Centrale
(REC) in Harlingen, die mogelijk een gevaar
opleveren voor het milieu en de
volksgezondheid.
9. Realiseren van twee zorgeenheden op het
perceel Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij
Beets (2018-22461)
U wordt gevraagd mee te werken aan het
realiseren van een zorginstelling en de bouw
van twee zorgunits aan de Domela
Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets. Medewerking
kan worden verleend door de uitgebreide
procedure voor een omgevingsvergunning te
voeren. De vergunning kan alleen worden
verleend wanneer de gemeenteraad verklaard
heeft, daartegen geen bedenkingen te hebben.
De gemeenteraad moet eerst een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgeven. Deze ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad moet gelijktijdig met
de ontwerpomgevingsvergunning voor zes
weken ter inzage worden gelegd.
10. Vaststellen subsidieplafonds 2019
(2018-22568)
De raad is bevoegd de jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen. Bijgaand het
raadsvoorstel voor het vaststellen van de
subsidieplafonds voor 2019.

1. De brief aan de raad vast te stellen (201823567).

1. Mee te werken aan het realiseren van een
zorginstelling en daarbij de nieuwbouw van
twee zorgunits op het perceel Domela
Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets.
2. De gemeenteraad voor te stellen een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te
verlenen voor het realiseren van een zorginstelling en twee extra zorgunits aan de
Domela Nieuwenhuisweg 92 in Nij Beets
(2018-22622).

1. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor subsidies cultuurpromotie voor 2019 vast
te stellen op € 51.556,- en evenredig te
verdelen in bedragen van € 25.778,-.
2. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor oudejaarsactiviteiten voor 2019 vast te
stellen op € 9.220,-.
3. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor innovatie van het sociaal domein vast te
stellen op € 100.000,-.
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Sociaal Domein
11. Convenant aanpak voorkoming
radicalisering en extremisme (2018-23405)
Het convenant en de handleiding voorzien in
een werkwijze voor een multidisciplinair
casusoverleg dat is gericht op het voorkomen
van radicalisering en op de-radicalisering. In het
Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg van 6 juli
2017 is men overeengekomen om ook in
Noord-Nederland te gaan werken met dit
convenant. Dit convenant ligt nu voor ter
ondertekening.

1. In te stemmen met het aangaan van het
convenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter
voorkoming van radicalisering en extremisme.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2018 (week
51).
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