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Ellen van Selm; Anko Postma; 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 28 november 2017
(week 48).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Uitvoering motie integriteit (2017-31878)
De raad heeft op 29 maart 2016 een motie
aangenomen over integriteit, waarin het college
onder andere wordt verzocht een training over
integriteit te organiseren voor de medewerkers
van de gemeente. Deze training heeft inmiddels
plaatsgevonden. Het college stuurt de raad een
brief over de uitvoering van de motie.
3. Vaststelling informatiebrief voor de raad
over de kosten van externe advisering
(2017-33400)
Recentelijk heeft het college de raad toegezegd
om aanvullende informatie te verschaffen over
de kosten van externe advisering in verband
met de verhoging van deze post. U wordt
voorgesteld om bijgaande informatieve brief
vast te stellen.
4. Verlenging gebruiksovereenkomst WAS
(Sirenes) (2017-32614)
Op grond van de Wet op de veiligheidsregio's
(okt. 2010) is de Veiligheidsregio Fryslân, in
geval van calamiteit, verantwoordelijk voor het
waarschuwen en alarmeren van de bevolking
door middel van het Waarschuwings- en
Alarmeringssysteem. Als gevolg van deze taak
zijn binnen de gemeente sirenes geplaatst op
een zodanige wijze dat een optimale dekking
gerealiseerd is binnen de gemeente. De
obligatoire overeenkomsten zijn 1 januari jl.
verlopen.

1. De raad te informeren over de uitvoering
van de motie over integriteit van 29 maart
2016.
2. Bijgevoegde brief vast te stellen.

1. De brief voor de raad vast te stellen.

1. In te stemmen met verlenging bestaande
obligatoire overeenkomsten tot 1 januari
2025.
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Omgevingsdomein
5. MFA Gorredijk (2017-32497)
Besluit over een voorstel aan de raad om een
keuze te maken voor één van de scenario's om
het project MFA Gorredijk te realiseren.

6. Raadsvragen reclamebelasting Gorredijk
(2017-32819)
Door de PvdA en OB zijn op 21 november jl.
vragen gesteld over de reclamebelasting
Gorredijk.
7. Evaluatie en mogelijk vervolg Ondernemend
Opsterland 2.0 (2017-31193)
Het project Ondernemend Opsterland 2.0 is
afgerond en geëvalueerd. Uit de evaluatie komt
een positief beeld. Daarom wordt voorgesteld
om aan dit project een vervolg te geven in
samenwerking met de provincie Fryslân en
Ynbusiness.

1. De raad voor te stellen (bijlage 1):
- Voor de realisatie van het project MFA
Gorredijk te kiezen voor scenario 1A.
- In het nieuwe IHP het techniekdeel van de
BHS te verwerken en de effecten op de
meerjarige begrotingsexploitatie als autonoom
beleid te verwerken in de meerjarenbegroting
2019.
- € 640.000,- investeringskrediet toe te
voegen aan het al beschikbaar gestelde
krediet MFA.
- € 183.000,- extra te onttrekken aan het vrije
deel van de algemene reserve en deze,
samen met de eerder toegezegde incidentele
middelen (€ 900.000,-), toe te voegen aan
een reserve MFA Gorredijk.
- Voor de jaren 2019 en 2020 € 122.000,subsidie toe te voegen aan de begroting voor
de exploitatie van de huidige Skâns.
- Met ingang van het begrotingsjaar 2020
structureel een bedrag van € 50.000,- voor
onvoorziene uitgaven te reserveren ten
behoeve van het amendement vangnet MFA
en het BTW risico investeringskosten Skâns
deel.
1. De brief aan de raad vast te stellen.

1. De evaluatie van het project Ondernemend
Opsterland 2.0 ter informatie toe te sturen aan
de gemeenteraad.
2. De brief aan de raad vast te stellen.
3. De evaluatie en financiële afrekening naar
de provincie Fryslân te sturen.
4. De brief aan Gedeputeerde Staten vast te
stellen.
5. Aan dit project, als belangrijk onderdeel van
het EZ beleid, een vervolg te geven in 2018.

Sociaal Domein
8.

Advies verzending nieuwsbrief
1. De nieuwsbrief aan de gemeenteraad vast
gemeenteraad en persbericht Kansen voor
te stellen.
Beetsterzwaag (2017-33647)
2. Het persbericht vast te stellen.
Informeren van de gemeenteraad over de stand
van zaken en uitvoering van het project Kansen
voor Beetsterzwaag.
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OWO-VTH
9.

Standplaatsvergunning Dal Forno
Pastorielaan (2017-30405)
Op 1 januari 2018 loopt de geldigheid van de
standplaatsvergunning van Dal Forno voor de
verkoop van pizza's e.d. aan de Pastorielaan in
Beetsterzwaag af. De standplaatshouder heeft
verzocht om een nieuwe vergunning om de
huidige standplaats op zaterdagen te
behouden.

1. De gevraagde standplaatsvergunning te
verlenen voor de duur van één jaar.
2. Het standplaatsenbeleid voor wat betreft
Beetsterzwaag te heroverwegen.
3. De indieners van zienswijzen en eerdere
bezwaarmaker hiervan in kennis te stellen.
4. De bijgevoegde vergunning en brieven vast
te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 (week
50).
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