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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 14 maart 2017 (week 11)
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 7 maart 2017
(week 10).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Startnotitie procesvoorstel begroting 2018
(2017-02547)
Voor de begroting 2018 is in de voorliggende
startnotitie een procesvoorstel uitgewerkt.

3. Visie online communicatie en dienstverlening 2016-2018 (2017-06211)
In de "Visie online communicatie en
dienstverlening 2016-2018" wordt de richting
van de website van de gemeente Opsterland
beschreven.

1. De startnotitie procesvoorstel begroting
2018 vast te stellen.
2. Het bijbehorende raadsvoorstel vast te
stellen.
3. De begroting 2018 te baseren op de
meicirculaire 2017.
4. De effecten van de septembercirculaire
2017 te verwerken in de perspectiefbrief
2018.
5. De begroting 2018, inclusief mogelijke
maatregelen, na het zomerreces aan de raad
aan te bieden.
1. Het voorliggend document vast te stellen
als "Visie online-dienstverlening".
2. Komen tot een aanvullende/aansluitende
"Visie op de online-communicatie".
3. Communicatie naar de raad hierover
voorbereiden.

Gemeentebedrijf
4. Omzetten rechtsvorm stichting naar
coöperatie voor de Stichting Friese
Openbare Verlichting Fryslân (2017-04697)
Binnen de Stichting Openbare Verlichting
Fryslân (SOVF) worden veranderingen
voorgesteld. Er vindt een herbezinning plaats
op de Samenwerking SOVF. De Samenwerking
wordt gecontinueerd maar de rechtsvorm dient
te worden omgezet. Omzetting van rechtsvorm
biedt namelijk meer voordelen en past beter bij
SOVF. Via dit advies wordt het college
gevraagd in te stemmen met de omzetting van
de rechtsvorm.

1. Instemmen met het omzetten van de
rechtsvorm 'stichting' naar 'coöperatie' voor de
Stichting Openbare Verlichting Fryslân.
2. De brief aan de Raad van Bestuur SOVF
vast te stellen.
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5. Bestuursopdracht project Kansen voor
Beetsterzwaag (2016-37607)
Verstrekken van een bestuursopdracht om met
het dorp een project Kansen voor
Beetsterzwaag uit te voeren, met als resultaat
een haalbaarheidsonderzoek voor een Brede
school in Beetsterzwaag. Onderdeel hiervan is
een locatiestudie, waarbij op faciliterende en
interactieve wijze met belanghebbenden uit het
dorp wordt samengewerkt om eventueel
aanvullende kansen ten aanzien van de bouw
van de brede school te benutten. In het proces
worden in ieder geval ook de mogelijkheden
onderzocht voor de locatie en realisatie van
nieuwe kantine en kleedkamers voor de
voetbalvereniging.

1. Instemmen met de geformuleerde
bestuursopdracht zoals omschreven in bijlage
1 (2016-37602) § 6.
2. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.
3. Na instemming van de raad de
bestuursopdracht in uitvoering te brengen.

Ontwikkeling
6. Vaststellen plan van aanpak De Friese
Aanpak Omgevingsvisies (2017-04824)
De Friese Aanpak Omgevingsvisies (DFA) is
een samenwerkingsvoorstel van gemeenten,
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân dat
gericht is op overkoepelende opgaven in
Friesland en waarbij er samen wordt
opgetrokken in het tot stand komen van de
eigen integrale omgevingsvisies van de
deelnemende partijen.
7. Beantwoording raad evaluatie
milieubeleidsplan 2005-2015 (2017-05483)
Door diverse fracties zijn vragen gesteld over
de evaluatie van het milieubeleidsplan 20052015. Gezien de omvang en inhoud van de
vragen wordt voorgesteld om de vragen eerst
schriftelijk te beantwoorden.
8. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA
(2017-05604)
De fractie van de PvdA heeft schriftelijke
vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over
de bekostiging van de ”soos”-activiteiten voor
ouderen.
9. Evaluatie 2016 en uitvoeringsplan 2017 IVB
(2017-00373)
Op 16 maart 2015 heeft de gemeenteraad het
integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 (hierna:
IVB) vastgesteld. Bij het vaststellen van dit
beleidsstuk hebben zij ingestemd met het
jaarlijks opstellen van uitvoeringsplannen. Voor
het uitvoeringsplan 2016 is een evaluatie
uitgevoerd, die is doorvertaald naar het
uitvoeringsplan 2017. In dit uitvoeringsplan
staan de te nemen acties en maatregelen op
het gebied van integrale veiligheid voor het jaar
2017.

1. Het Plan van Aanpak “De Friese Aanpak
Omgevingsvisies” vast te stellen.
2. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De bijgaande brief aan de raad vast te
stellen.

1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De evaluatie van het uitvoeringsplan 2016
vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan 2017 vast te stellen.
3. De evaluatie en het uitvoeringsplan voor
kennisgeving aan de raad te zenden.
4. De brief aan de raad vast te stellen.
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10. Informeren raad inzake behandeling brief
bewoners Fontein met een alternatieve
invulling locatie bouwplan Zwanenburg aan
de Fontein te Gorredijk (2017-06432)
De bewoners van de Fontein te Gorredijk
hebben op 27 januari 2017 een brief aan de
raad geschreven met een alternatieve invulling
voor de locatie van het deel van het bouwplan
van projectontwikkelaar Zwanenburg dat aan
de Fontein is gelegen. De raad heeft de brief in
handen van het college gesteld voor een
reactie op de brief van de bewoners. Middels
bijgaande conceptbrief wordt de raad
geïnformeerd over de wijze waarop het college
heeft gereageerd. Deze brief dient uiterlijk
14 maart 2017 te worden vastgesteld in
verband met het naderen van de uiterlijke
datum waarop de vergunning van Zwanenburg
moet worden afgehandeld (16 maart).

1. De bijgaande conceptbrief aan de raad vast
te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 (week 12).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

