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1.                                    Raadsmededeling integrale (omgevings)visie Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college is verzocht door middel van een motie om voor het dorp Appelscha een integrale (omgevings)visie op te stellen. Er 
is al feitelijk, door de al ingang gezette ontwikkelingen, uitvoering gegeven aan deze motie. Zoals de herontwikkeling van het 
Miniatuurpark, de verplaatsing van de Poiesz supermarkt binnen het dorp en de plannen om te komen tot een 
herinrichting/invulling van de Boerestreek. Parallel aan deze ontwikkelingen loopt nog dat we zijn gestart met het opstellen van 
een nieuwe integrale omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet. Daar wordt voor de hele gemeente, en dus ook voor 
Appelscha, integrale keuzes voor de toekomst gemaakt. Het college heeft besloten om in te stemmen met een 
raadsmededeling en deze vervolgens toe te sturen aan de gemeenteraad. 
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2.                                     Herstructurering SW bedrijf 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het College heeft ingestemd met de afspraken zoals vastgelegd in het document ‘Samenhangende besluiten’ over de uitvoering 
van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. Ook hebben zij ingestemd met de Fair Deal zoals verwoord 
in de notitie ‘Financiële uitkomsten van de fair deal’. Beide zaken legt het College nu voor aan de Gemeenteraad ter 
besluitvorming. 
 
Het volgende hebben ze exact besloten: 
1. Het voornemen te hebben de gewijzigde gemeenschappelijke regeling SW Fryslan 2018 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de uitkomsten van de Fair Deal en de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om hierover wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 
3. De aandelen Caparis N.V. te verkopen aan Caparis N.V. in het kader van de Fair Deal en de gemeenteraad in de 
gelegenheid te stellen om hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
4. De gemeenteraad voor te stellen: 
a. aan het college toestemming te verlenen om de gewijzigde  Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân vast te stellen; 
b. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Fair Deal; 
c. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de verkoop van de aandelen Caparis N.V. 
5. Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen. 
6. In te stemmen met de wijziging van de statuten van Caparis NV zoals opgenomen in de akte van statutenwijziging en de 
gemeenteraad hierover te informeren. 
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3.                                        Beslissing op bezwaar inzake Rendijk 11 te Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft een omgevingsvergunning verleend, daarop is een bezwaarschrift ingediend. De bezwarencommissie heeft 
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. Het college heeft 
besloten het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. Dit wordt met een brief aan de bezwaarmaker kenbaar gemaakt. 

 
4.                                           In principe medewerking verlenen aan het wijzigingen van de bestemming van het perceel de Menneweg 3 

te Appelscha 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college is verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming Menneweg 3 in Appelscha in een 
woonbestemming met minicamping.  Op deze locatie is een agrarische bedrijf gevestigd met een nadere aanduiding intensieve 
veehouderij, beschermd dorpsgezicht en cultuurhistorie 2. Het college heeft besloten om voor de duur van twee jaar in principe 
medewerking verlenen aan het wijzigingen van de bestemming van het perceel de Menneweg 3 te Appelscha (kadastraal 
bekend Makkinga, sectie D, nummer 3637) van ‘Intensieve veehouderij’ naar ’Wonen met minicamping’. 
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5.                                 Informeren raad inzake uitspraak zendmast Waskemeer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeenteraad wordt middels een mededeling geïnformeerd over de uitspraak inzake het ingestelde beroep tegen de 
verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zendmast nabij de Leidijk 1a te Waskemeer. 

6.                                          Monitor aanbevelingen vanuit ML en IC rapportage 2018 (per 1 juli 2019) 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2018 te controleren. Het college heeft kennis genomen van de ‘Monitor aanbevelingen vanuit ML en IC rapportage’ 
met daarin de stand van zaken per 1 juli 2019. 


