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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 27 maart 2018 (week 13)
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 20 maart 2018
(week 12).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Dienstverlening & Concernzaken
2. Jaarverslag Platform Monitoring Integriteit
(2018-06738)
Het Platform Monitoring Integriteit heeft over
zijn activiteiten in 2017 een jaarverslag
gemaakt. Het platform biedt het jaarverslag ter
kennisname aan aan het college van B&W.

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017
van het Platform Monitoring Integriteit.

Omgevingsdomein
3. De verbetering van de verkeersveiligheid
1. Het uitvoeringsplan vast te stellen en uit te
van het kruispunt De Boenders - 't Hou voeren.
Wijngaerden te Langezwaag (2018-03549)
Maatregelen kunnen worden uitgevoerd om de
verkeersveiligheid van het kruispunt de
Boenders / ’t Hou / Wijngaerden in Langezwaag
te verbeteren.
4. Vaststellen brief aan de raad betreffende de 1. De brief aan de raad vast te stellen.
verkeerssituatie Tjalling Harkeswei in
Hemrik (2018-04354)
De raad heeft een brief ontvangen waarin
aandacht wordt gevraagd voor de
verkeersveiligheid op de Tjalling Harkeswei in
Hemrik. De brief is ter afhandeling in handen
gesteld van het college. Naar aanleiding van
gesprekken wordt de komende tijd met
Plaatselijk Belang Hemrik en de buurtbewoners
overleg gevoerd over te nemen maatregelen.
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5. Informatiebrief aan de raad over het ter
inzage leggen van de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning voor uitbreiding van
de Supermarkt Poiesz in Bakkeveen
(2018-07515)
Om mee te werken aan uitbreiding van de
supermarkt Poiesz en het realiseren van een
bovenwoning op deze supermarkt moet
toepassing gegeven worden aan de procedure
voor een omgevingsvergunning op grond van
artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De
vergunning kan alleen worden verleend dan
wanneer de raad heeft verklaard daartegen
geen bedenkingen te hebben. Deze verklaring
moet als ontwerp gelijktijdig met de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd. Op 30
januari 2018 is door u de raad op de hoogte
gebracht van de te voeren procedure en dat zij
doormiddel van een raadsinformatiebrief
voortijdig op de hoogte worden gebracht
wanneer het ontwerp ter inzage wordt gelegd.
In dit advies wordt u voorgesteld deze
raadsinformatiebrief vast te stellen.
6. Brief aan de raad inzake afdoening brief
Stichting Tsjingas te Nij Beets d.d.
16 februari 2018 (2018-06608)
Op 5 maart heeft de gemeenteraad besloten
om de brief d.d. 16 februari 2018 van Stichting
Tsjingas, betreffende een zienswijze op de
komende correctieve partiële herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied (2014), ter
afdoening in handen van uw college te stellen.
Daarbij heeft de raad aangegeven
geïnformeerd te willen worden over de feitelijke
afdoening. Voorgesteld wordt om door middel
van de bijgaande brief de raad te informeren
over afdoening van de aangehaalde brief.
7. Beantwoording vragen raad over project
snippergroen in Wijnjewoude (2018-07024)
Door de fractie van de Partij van de Arbeid zijn
op 5 maart 2018 schriftelijke vragen gesteld
over het project snippergroen in Wijnjewoude
naar aanleiding van een open brief in de media
aan de raad van een aantal bewoners van de
Russchenreed in Wijnjewoude.

1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te
stellen.

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

1. De bijgevoegde brief aan de raad vast te
stellen.
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Sociaal Domein
8. Veiligheidshuis Fryslân 2019 tot en met
2023 (2018-05000)
Het Veiligheidshuis is op Fries niveau het
samenwerkingsverband voor de aanpak van
complexe casuïstiek op het snijvlak van
veiligheid en zorg. Het Veiligheidshuis
regisseert daarbij de aanpak van de meest
lastige casuïstiek. Daarnaast adviseert en
ondersteunt zij haar partners en het lokale veld.
De huidige samenwerkingsovereenkomst met
bijbehorende begroting die als basis onder het
Veiligheidshuis ligt, heeft een looptijd tot
1 januari 2019. Voor de periode van 2019 t/m
2023 ligt een toekomstplan en een herziene
samenwerkingsovereenkomst voor.

1. In te stemmen met het Toekomstplan
Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023.
2. In te stemmen met de bijbehorende
begroting voor de jaren 2019 t/m 2023.
3. In te stemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis
Fryslân 2019 e.v..
4. De brief aan het Veiligheidshuis 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 3 april 2018 (week 14).

de secretaris,

de burgemeester,

Koen van Veen

Ellen van Selm

