2019-00941

B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 15 januari 2019 (week 3)
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 8 januari 2019
(week 2).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Omgevingsdomein
2. Uitnodigen raad 21 januari, presenteren
resultaten onderzoek SOC Kortezwaag
(2019-00343)
Extern adviesbureau Synarchis heeft het
onderzoek naar de toekomst en (on)mogelijkheden van het sport- en ontspanningscentrum
Kortezwaag afgerond. Voordat een standpunt
kan worden ingenomen is het wenselijk om de
resultaten te presenteren aan de raad. Op
2 oktober heeft Synarchis al een presentatie
gegeven van de tussenstand. De raad heeft
destijds het verzoek gedaan om een
presentatie van de eindresultaten van het
onderzoek. In overleg met de griffier is hiervoor
21 januari in de agenda van de raad
gereserveerd. Met bijgevoegde brief wordt de
raad uitgenodigd.
3. Raadsvoorstel inzake opstarten
bestemmingsplanprocedure t.b.v. het
kunnen realiseren van twee vrijstaande
woningen aan De Tsjerk Hiddes in Gorredijk
(2019-00425)
Eind 2017 heeft de eigenaar van het perceel
kadastraal bekend als gemeente Gorredijk,
sectie C, nummer 2642 (aan De Tsjerk Hiddes)
verzocht om het bestemmingsvlak en de
bijbehorende planregels voor dit perceel
dusdanig te wijzigen dat er nog een tweetal
vrijstaande woningen gerealiseerd kunnen
worden. Na instemming van uw college met de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op het
aangehaalde perceel wordt ook de raad
verzocht in te stemmen met het opstarten van
een bestemmingsplanprocedure. Uw college
wordt in dat kader geadviseerd het bijgaande
raadsvoorstel vast te stellen, zodat na de
raadsbehandeling de verdere voorbereiding van
het bestemmingsplan ter hand kan worden
genomen.

1. De raad uit te nodigen voor een presentatie
van Synarchis en nog geen inhoudelijk
standpunt in te nemen.
2. De tekst van bijgevoegde brief
(2019-00340) vast te stellen.

1. In navolging van eerdere correspondentie
planologische medewerking te verlenen aan
het verzoek van de eigenaar van het perceel
kadastraal bekend als gemeente Gorredijk,
sectie C, nummer 2642 (De Tsjerk Hiddes) en
daartoe het raadsvoorstel "Opstarten
bestemmingsplanprocedure voor De Tsjerk
Hiddes te Gorredijk" vast te stellen.
2. De bijgaande brief aan Rho te Leeuwarden,
als vertegenwoordiger van de eigenaar van
het perceel kadastraal bekend als gemeente
Gorredijk, sectie C, nummer 2642, vast te
stellen.
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4. Procedure omgevingsvergunning voor de
bouw van een ligboxenstal aan de
Riperwâlden 8 in Tijnje (2018-22090)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
ligboxenstal aan de Riperwâlden 8 in Tijnje.
Medewerking kan worden verleend aan
verlening van een omgevingsvergunning met
toepassing van de uitgebreide procedure van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).
5. Vaststelling wijzigingsplan 'Tjalling
Harkeswei 81 - Wijnjewoude' (2018-24546)
Het wijzigingsplan voor Tjalling Harkeswei 81 in
Wijnjewoude betreft het wijzigen van de
bestemming ‘agrarisch' aan de zuidzijde van
het perceel naar 'wonen'. Hierdoor is het
mogelijk een schuur van 147 m² te realiseren.
Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen.
Door de provincie Fryslân is een zienswijze
ingediend. De zienswijze leidt niet tot
aanpassing van het wijzigingsplan. U wordt dan
ook gevraagd het wijzigingsplan ‘Tjalling
Harkeswei 81 – Wijnjewoude’ ongewijzigd vast
te stellen.
6. Beantwoording motie waarborgfonds voor
zonneparken (2018-24949)
Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen waarin de raad het
college verzoekt te onderzoeken of in
samenwerking met de VNG en het Rijk een
waarborgfonds kan worden opgericht en gevuld
door eigenaren/exploitanten dat zorgdraagt
voor opruimkosten en/of milieuschade die nog
niet is te voorzien als eigenaren/exploitanten in
gebreke blijven. U wordt voorgesteld in te
stemmen met bijgevoegde brief aan de raad.
7. Grondprijzenbrief 2019 (2018-24737)
Vaststellen Grondprijzenbrief 2019.
8. Ondertekening ambitiedocument Fryslân
Circulair (2018-24614)
De vereniging Circulair Fryslân heeft alle
gemeenten in Friesland, de provincie en het
Wetterskip gevraagd of ze in de week van
14-18 januari het Ambitiedocument Fryslân
Circulair willen ondertekenen. Er worden 3
concrete ambities genoemd. Alhoewel de drie
ambities niet als zodanig in het beleid van de
gemeente zijn verwoord liggen deze ambities
wel in de lijn van zowel de omgevingsvisie als
het coalitieakkoord. De 3 ambities van Circulair
Fryslân worden dan ook of wel al uitgevoerd of
we zijn bezig om invulling te geven aan deze
ambities. Voorstel is dan ook om het
ambitiedocument mede te ondertekenen.
9. Vaststellen Overzicht vaste subsidieontvangers (2018-22531)
Voorstel aan de raad om het Overzicht vaste
subsidieontvangers 2019 vast te stellen.

1. Medewerking te verlenen aan de bouw van
een ligboxenstal aan de Riperwâlden 8 in
Tijnje met toepassing van de uitgebreide
procedure van de Wabo.
2. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen met
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

1. Het wijzigingsplan 'Tjalling Harkeswei 81 Wijnjewoude' vast te stellen.
2. De brief aan de provincie Fryslân vast te
stellen.
3. De brief aan de initiatiefnemer vast te
stellen.

1. In te stemmen met de antwoordbrief (201824818) aan de raad, op de motie, voor het
opzetten van een waarborgfonds voor
zonneparken.

1. De Grondprijzenbrief 2019 vast te stellen.
2. De tekst van de brief aan de raad vast te
stellen.
1. In te stemmen met de ambities vanuit het
ambitiedocument Fryslân Circulair.
De burgemeester besluit om:
1. De voorzitter van de Vereniging Friese
Gemeenten het ambitiedocument namens de
gemeente te laten ondertekenen.

1. De raad voor te stellen om het Overzicht
vaste subsidieontvangers 2019 vast te stellen.
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10. Ontslag en (her-)benoeming
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
(2019-00319)
Bij brief van 16 november 2018 verzoekt het
algemeen bestuur van Hûs en Hiem het college
en de gemeenteraad om akkoord te gaan met
het ontslag respectievelijk de (her-)benoeming
van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit.

1. De in de brief van 16 november 2018 door
het algemeen bestuur van Hûs en Hiem
genoemde leden voor de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan
respectievelijk te (her-) benoemen.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te
stellen.

Sociaal Domein
11. Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio
Fryslân (2018-24433)
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de kaderbrief
2020-2023 aangeboden aan de gemeenten. De
kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en
autonome ontwikkelingen die van invloed zijn
op de resultaten die de Veiligheidsregio Fryslân
wil realiseren. De Veiligheidsregio geeft daarbij
advies over hoe zij denkt daarmee om te gaan,
zodat de ambities blijvend gerealiseerd kunnen
worden. Het college en de gemeenteraad
worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken.

1. In te stemmen met de kaderbrief 20202023.
2. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt
in te nemen.
3. De brief aan de raad vast te stellen.
4. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân
vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019 (week 4).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

