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Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 31 oktober 2017
(week 44).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Beantwoording brief Aalsmeers Collectief
(2017-26795)
Nadat het Aalsmeers Collectief eerder al het
college een brief met ruim 50 vragen had
gestuurd, is vervolgens de raad benaderd
omdat het college deze vragen om legitieme
redenen niet heeft beantwoord. In zijn
vergadering van 11 september 2017 heeft de
raad besloten om deze brief ter afdoening in
handen te stellen van uw college.

1. De brief (2017-26849) vast te stellen.

Omgevingsdomein
3. Informeren provincie Fryslân uitkomsten
raadsvergadering 30 oktober 2017
(2017-30983)
Op 18 oktober 2017 heeft een bestuurlijk
overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde
Kramer en wethouder Jonkman waarin is
gesproken over de uitvoering van de natuurcompensatie voor het project Heropening
Polderhoofdkanaal en enkele procedures die
hierop betrekking hebben. In dit overleg heeft
de heer Kramer aangegeven om te willen
onderzoeken of nader overleg met de
betrokken particulieren alsnog voor alle partijen
tot een bevredigende oplossing zou kunnen
leiden. Aangezien er op korte termijn een
oriënterende raadsbijeenkomst zou
plaatsvinden in de gemeente over het
onderwerp natuurcompensatie is besproken dat
deze bijeenkomst zou worden afgewacht en de
provincie zou worden geïnformeerd over de
inhoud van de bijeenkomst. Bij deze wordt
voorgesteld de provincie een schriftelijke
terugkoppeling te geven.

1. De brief aan de provincie vast te stellen.
2. Een afschrift van de brief aan de raad te
verzenden.
BESLUIT GENOMEN OP 3 NOVEMBER
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4. Overzicht startersleningen (2017-29710)
In de raadsvergadering van 21 november 2016
heeft uw college bij de vaststelling van de
'Verordening Starterslening Opsterland 2016'
de toezegging gedaan de raad in het najaar van
2017 te informeren over het aantal verstrekte
startersleningen na de inwerkingtreding van de
nieuwe verordening en over de herkomst van
de aanvragers om een starterslening. Met de
bijgevoegde brief wordt uitvoering gegeven aan
de toezegging.
5. Onderzoeksrapport 'Woonwagenbewoner
zoekt standplaats' van de Nationale
Ombudsman (2017-29727)
In mei van dit jaar heeft de Nationale
Ombudsman het rapport 'Woonwagenbewoner
zoekt standplaats' toegestuurd met het verzoek
een reactie te geven op de in het rapport
weergegeven aanbevelingen aan gemeenten.
6. Vaststellen subsidieplafonds 2018
(2017-30606)
De raad is bevoegd de jaarlijkse
subsidieplafonds vast te stellen. Bijgaand het
raadsvoorstel voor het vaststellen van de
subsidieplafonds voor 2018.

7. Vaststellen Overzicht vaste subsidieontvangers 2018 (2017-30680)
Raadsvoorstel vaststellen Overzicht vaste
subsidieontvangers 2018.

1. De brief aan de raad, waarin informatie
wordt gegeven over het aantal verstrekte
startersleningen na de inwerkingtreding van
de 'Verordening Starterslening Opsterland
2016' vast te stellen.

1. De brief aan de Nationale Ombudsman,
waarin een reactie wordt gegeven op de in het
rapport 'Woonwagenbewoner zoekt
standplaats' weergegeven aanbevelingen aan
gemeenten, vast te stellen.

1. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor subsidies cultuurpromotie voor 2018 vast
te stellen op € 49.737,- en evenredig te
verdelen in bedragen van € 24.868,50 per half
jaar.
2. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor oudejaarsactiviteiten voor 2018 vast te
stellen op € 9.160,-, te verdelen over:
Gorredijk € 2.030,-, Ureterp € 1.430,-,
Beetsterzwaag € 1.130,- en de overige
Opsterlandse dorpen € 380,- per dorp.
3. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor sporttechnische kadercursussen voor
2018 vast te stellen op € 3.000,-.
4. De raad voor te stellen het subsidieplafond
voor innovatie sociaal domein voor 2018 vast
te stellen op € 100.000,-.
1. De raad voor te stellen om het Overzicht
vaste subsidieontvangers 2018 vast te stellen.

Sociaal Domein
8. De gemeenteraad informeren over de stand
van zaken kinderopvang in de vijf kleine
dorpen in Opsterland (2017-30615)
Op 9 oktober 2017 is de raad toegezegd te
worden geïnformeerd over de situatie van de
kinderopvang in de vijf kleine dorpen in
Opsterland. In bijgaande brief is de stand van
zaken verwoord.
9. Beantwoording vragen PvdA (2017-30611)
Op 27 september 2017 ontvingen wij
schriftelijke vragen van dhr. De Vries van de
PvdA.
10. Werkafspraken bijtincidenten honden
(2017-22826)
Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de
gemeente Opsterland en de politie over hoe te
handelen na bijtincidenten door honden.
Hierdoor is het voor inwoners duidelijk waar zij
terecht kunnen met een klacht of melding na
een bijtincident met een hond.

1.Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.
BESLUIT GENOMEN OP 31 OKTOBER
2017.

1.De vragen van dhr. De Vries van de PvdA
door middel van bijgevoegde brief te
beantwoorden.
BESLUIT GENOMEN OP 2 NOVEMBER
2017.
1. De werkafspraken bijtincidenten honden
vast te stellen.
2. De publicatie op de gemeentelijke website
vast te stellen.
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OWO-VTH
11. Beslissing op bezwaar (2017-29102)
Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen
de verleende omgevingsvergunning voor de
uitbreiding van De Miente door middel van een
nieuw te bouwen ontmoetingsruimte op de
locatie De Hoop 4 te Gorredijk. Het bezwaar is
voorgelegd aan de Bezwarencommissie
Opsterland (BCO). De BCO adviseert om het
bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

1. Het advies van de BCO over te nemen en
het bestreden besluit ongewijzigd in stand te
laten en daarmee het ingediende
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. De bijgevoegde brief vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 november 2017 (week
46).
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