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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 22 maart 2016 (week 12)
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 15 maart 2016
(week 11).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Gemeentebedrijf
2. Monitoring Polderhoofdkanaal 2015
(2016-09336)
Op 1 juli 2015 is het Polderhoofdkanaal
opengesteld voor de recreatievaart. Vanaf dat
moment wordt jaarlijks de monitoring
uitgevoerd, voor het eerst in 2015. Het
ecologisch adviesbureau Koeman en
Bijkerk voert de monitoring uit. De
monitoringscommissie heeft de rapportage
gelezen en van advies voorzien.

1. Het vaarbeleid van het Polderhoofdkanaal
voor 2016 niet te wijzigen ten opzichte van
2015.
2. Kennis te nemen van de aanbevelingen
van de monitoringscommissie ten aanzien van
de uitvoering van de volgende monitoring
(2016).
3. De voorgestelde extra onderzoeken voor
de volgende monitoringsjaren verder uit te
werken en hierover in een later stadium te
besluiten.
4. De brief aan de rvo vast te stellen.
5. De brief aan de raad vast te stellen.

Ontwikkeling
3. Beantwoording vragen ChristenUnie over
mogelijkheden m.b.t. de herziene
Woningwet 2015 (2016-08823)
De fractie van de ChristenUnie heeft een aantal
vragen gesteld over de mogelijkheden m.b.t. de
herziene Woningwet 2015. Deze vragen
moeten schriftelijk worden beantwoord.
4. Woonvisie Opsterland (2016-09139)
Mede in relatie tot de nieuwe Woningwet 2015
is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt
over een actuele woonvisie. Alleen als de
gemeente een actuele woonvisie heeft, kunnen
er prestatieafspraken gemaakt worden met
woningcorporaties en huurdersverenigingen.
5. Ontwerpbestemmingsplan Lippenhuizen Multifunctionele accommodatie (2016-09314)
Het voorontwerpbestemmingsplan
"Lippenhuizen - Multifunctionele
accommodatie" heeft de inspraakprocedure
doorlopen en is voorgelegd in het kader van het
overleg ex artikel 3.1.1 Bro. De inspraak- en
overlegreacties zijn behandeld in respectievelijk
het "Eindverslag inspraak" en de toelichting van
het ontwerpbestemmingsplan.

1. Brief aan de raad (2016-08820) vast te
stellen.

1. De bijgevoegde concept-startnotitie
'Woonvisie Opsterland' vast te stellen.
2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

1. Het "Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Lippenhuizen –
Multifunctionele accommodatie" vast te
stellen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
"Lippenhuizen - Multifunctionele
accommodatie" vast te stellen.
3. Het betreffende ontwerpbestemmingsplan,
gelet op artikel 3.8 Wro, in procedure te
brengen.
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6. Peuteropvang Opsterland (2016-10051)
1. De raad te informeren over de stand van
Op 22 december is het faillissement
zaken met betrekking tot de peuteropvang
uitgesproken van Timpaan Kindercentra.
door middel van bijgevoegde brief.
Inmiddels is de faillissementsperiode afgesloten
en hebben verschillende aanbieders de
peuteropvanglocaties overgenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 maart 2016 (week 13).
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