Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

24-03-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman, Marjan van der
Weij en Piet Brouwer

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 17 maart 2020 vast te stellen.

2

Beantwoording vragen over Doe meeonderzoek NVRR
Raadslid Elske Beintema van GroenLinks-OpsterLanders heeft tijdens de
oriënterende raadsvergadering van 24 februari 2020 vragen gesteld aan de
wethouder over het Doe mee-onderzoek van de NVRR van 6 september 2019.
Deze vragen worden met een brief beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de vragen van GroenLinks-OpsterLanders over het
Doe mee-onderzoek van de NVRR vast te stellen.

3

Beantwoording raadsvragen BAS
Beantwoording van de schriftelijke vragen van BAS over Sociaal domein en
Jeugdzorg.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van BAS over Sociaal domein
en Jeugdzorg vast te stellen.

4

Concept RES Fryslân
Op 30 september 2019 heeft de raad het Startdocument Regionale Energie
Strategie Fryslân vastgesteld. Daarin staat hoe de Friese partners gaan werken
aan een RES voor Fryslân. Het opstellen van een Concept RES is een
belangrijke tussenstap. Deze is nu klaar en kan ter vaststelling aan de raad
worden aangeboden. De bedoeling is dat dit agendapunt op 24 maart 2020
door alle colleges in Fryslân wordt behandeld. Door het RES programma zal
daar na 24 maart over worden gecommuniceerd.

Besluit
1. Het raadsvoorstel "concept RES Fryslân" (008642527) vast te stellen.

5

Motie SOC Kortezwaag
In Gorredijk is de 'kopgroep mienskip' bezig met het verder ontwikkelen van de
plannen rondom De Skâns en het Sportcentrum Kortezwaag. Hierdoor wordt op
een andere manier invulling gegeven aan de eerder door de raad aangenomen
motie over het sportcentrum. Gevraagd wordt de raad hierover schriftelijk te
informeren.

Besluit
1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de alternatieve invulling
van de motie.
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Vaststellen PFAS bodemkwaliteitskaart
Begin 2010 is er een bodembeheerplan opgesteld om de kwaliteit van de grond
binnen Opsterland te borgen en om het grondverzet te stroomlijnen. Als
onderdeel van dit bodembeheerplan is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. In
2014 is deze bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. In 2016 is
de bodemkwaliteitskaart voor wegbermen aan het bodembeheerplan
toegevoegd. Het is tijd om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren en om PFAS
waardes aan de kaart toe te voegen. Er is voor de hele provincie Friesland een
kaart opgesteld die de PFAS waarden weergeeft.

Besluit
1. Voor zover het betrekking heeft op grondgebied van Opsterland de
bijgevoegde bodemkwaliteitskaart betreffende de PFAS waarden vast te stellen.
2. De bijgevoegde bodemkwaliteitskaart met daarop ook de PFAS waarden van
andere gemeenten binnen Friesland te accepteren als bewijsmiddel voor
grondverzet.
3. De op 15 april 2014 door het college vastgestelde bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctiekaart te blijven gebruiken en samen met de "PFAS" kaart als
toetsingskader te gebruiken voor grondverzet.
4. Bijgevoegde informerende brief met bijlage aan de raad vast te stellen.
5. Het persbericht vast te stellen.

7

Afhandeling klacht over behandeling informatieverzoek toeristenbelasting
De raad heeft een klacht ontvangen over de werkwijze van het college met
betrekking tot een informatieverzoek over de toeristenbelasting. De raad heeft
deze ter afhandeling overgedragen aan het college. Het college informeert de
raad over de afhandeling van de klacht.

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

8

Beantwoording raadsvragen Luchthaven Langezwaag
Op 19 februari 2020 heeft de fractie BAS vragen gesteld over de luchthaven
Langezwaag. Voorgesteld wordt de vragen via bijgaande brief te
beantwoorden.

Besluit
1. De beantwoording van de vragen van de fractie BAS over de luchthaven
Langezwaag vast te stellen.
Pagina 3

9

Aanvullende maatregelen steunmaatregelen Rijk, onderdeel gemeentelijke
heffingen en invordering
Het Rijk heeft vanwege de corona-crisis besloten een pakket aan maatregelen
te nemen voor de ondersteuning ondernemers in Nederland. De colleges van
B&W van de OWO-gemeenten nemen in aansluiting hierop een aantal
maatregelen die specifiek gelden voor de ondernemers in Opsterland,
Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Deze maatregelen gaan alleen over de
onderdelen gemeentelijke heffingen, zoals de OZB, de toeristenbelasting en de
reclamebelasting, en de invordering daarvan.

Besluit
1. Akkoord te gaan met de aanvullende lokale maatregelen op het pakket van
steunmaatregelen van het Rijk (onderdeel gemeentelijke heffingen en
invordering).
2. De brief aan de raad over dit besluit vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020
(week 14).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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