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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig

: 23 april 2019 (week 17)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman; Geert
: Broekman

Afwezig

:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 16 april 2019
(week 16).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Informeren raad over waarneming functie
gemeentesecretaris/algemeen directeur
(2019-04773)
Koen van Veen heeft op 17 april 2019 afscheid
genomen als gemeentesecretaris/algemeen
directeur van de gemeente Opsterland. Het
college van B&W heeft Koen van Veen per
6 mei 2019 eervol ontslag verleend. De raad
wordt per brief geïnformeerd over de
waarneming van de functie
gemeentesecretaris / algemeen directeur.

1. De raad met bijgevoegde brief te
informeren over de waarneming van de
functie gemeentesecretaris / algemeen
directeur.

Omgevingsdomein
3. Beantwoording raadsvragen naar aanleiding
van rechtelijke uitspraak proefboring Nij
Beets (2019-02944)
De fractie van GroenLinks-OpsterLanders heeft
enkele vragen aan uw college voorgelegd naar
aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank
Noord-Nederland in het beroep dat Vermilion
heeft aangespannen tegen de weigering van
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van een proefboring bij Nij Beets.
4. Uitnodigen raad werkbezoek (2019-04722)
Op 11 maart 2019 heeft de gemeenteraad
besloten om verder te werken aan de
uitbreiding en renovatie van sport- en
ontspanningscentrum Kortezwaag. In de wijk
Nijlân in Leeuwarden wordt op dit moment ook
gewerkt aan de bouw van een sporthal. Het
proces van realisatie in Nijlân vertoont
overeenkomsten met het project in Kortezwaag.
Gevraagd wordt om de raad uit te nodigen voor
een werkbezoek aan de sporthal in Nijlân.

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

1. De raad uit te nodigen voor een werkbezoek in Leeuwarden en hiervoor
bijgevoegde uitnodiging (2019-04653) vast te
stellen.

2

Sociaal Domein
5. Raadsvragen GroenLinks-OpsterLanders
1. De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
(2019-04638)
stellen.
De heer Sieswerda van de raadsfractie van
GroenLinks-OpsterLanders heeft volgens artikel
39 van het Reglement van Orde schriftelijke
vragen gesteld over de inzet van het
persoonsgebonden budget.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019 (week 19).
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