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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 18 april 2017 (week 16)
Piet van Dijk; Wietze Kooistra; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
Ellen
van Selm
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 11 april 2017
(week 15).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Bedrijfsvoering
2. Actualisering archiefverordening
(2017-05838)
Actualisering Archiefverordening.

1. De Archiefverordening gemeente
Opsterland 2017 ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad en de tekst van de
raadsstukken vast te stellen.

Ontwikkeling
3. Bestuurlijke reactie op rapport
Rekenkamercommissie 'Integratie
Statushouders in Gemeente Opsterland'
(2017-09864)
De Rekenkamercommissie heeft in de
afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de
integratie van statushouders in de gemeente
Opsterland. De Rekenkamercommissie vraagt
nu om een bestuurlijke reactie op haar rapport.
Conform het onderzoeksprotocol publiceert de
rekenkamercommissie het rapport - met de
bestuurlijke reactie en haar nawoord - tegelijk
met het aanbieden van het rapport aan de
gemeenteraad.
4. Plaatsen zendmast voor mobiele telefonie
nabij De Boenders in Langezwaag
(2016-19454)
Vodafone Libertel B.V. heeft een aanvraag voor
een omgevingsvergunning ingediend voor
plaatsing van een mast voor mobiele telefonie
nabij De Boenders in Langezwaag.

1. Bijgaande brief aan de
Rekenkamercommissie vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de resultaten van de
gehouden enquête.
2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor
plaatsing van de zendmast.
3. De overeenkomst tot gebruik van de grond
en het vestigen van het recht van opstal met
Vodafone Libertel B.V. voor de zendmast aan
te gaan.
4. De jaarlijkse vergoeding voor het
gebruiksrecht en recht van opstal vast te
stellen op € 4.075,- per jaar en op € 1.275,per medegebruiker per jaar.
5. De tekst van de overeenkomst vast te
stellen.

Publiekszaken
5. Aanwijzen permanente trouwlocaties in
Opsterland (2017-11399)
De gemeenteraad heeft besloten het aanwijzen
van (structurele) trouwlocaties aan het college
van B&W te delegeren. Er zijn voor drie locaties
aanvragen ingediend. Deze locaties komen in
aanmerking om als "Huis der gemeente" te
worden aangewezen.

1. De locaties Bilderberg landgoed Lauswolt
(van Harinxmaweg 10, Beetsterzwaag), St.
Hippolytuskerk (Achterwei 6, Olterterp) en
Nieuw Allardsoog (Jarig van der Wielenwei 6,
Bakkeveen) aan te wijzen als "Huis der
gemeente".
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6. Conceptbegroting FUMO 2018 (2017-09211)
De conceptbegroting van de FUMO 2018 is
naar de deelnemers gestuurd om hier
eventueel een zienswijze tegen in te dienen. In
deze conceptbegroting staat aangegeven dat
de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd.
Onderdeel van de verhoging van de
gemeentelijke bijdrage zijn de
implementatiekosten van een vijftal projecten
binnen de FUMO. De bedragen die hiermee zijn
gemoeid zijn aanzienlijk en het college wordt
geadviseerd om de gemeenteraad voor te
stellen een zienswijze tegen de conceptbegroting in te dienen om duidelijk aan te geven
dat doorontwikkelen goed is maar dat deze
doorontwikkeling wel binnen de gevraagde
budgetten moet blijven.

1. De zienswijze zijnde de tekst van de brief
2017-09231 vast te stellen.
2. De zienswijze ter instemming te verzenden
aan de gemeenteraad.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 april 2017 (week 17).
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