
Openbare Besluitenlijst B&W 
 

Datum 

 

19-04-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Digitale vergadering 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en  

Marjan van der Weij 

 

  

 

1 

 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Erfpachtovereenkomst en Algemene Voorwaarden SSK 

In de rechtszaak tussen de Stichting Sportgebouw Kortezwaag (SSK) en de 

gemeente is vorig jaar een schikking getroffen. SSK en de gemeente hebben de 

gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (bijlage 1) en 

zijn deze mei vorig jaar overeengekomen. Als uitwerking van deze 

overeenkomst is een nieuwe erfpachtovereenkomst (bijlage 2) en Algemene 

Voorwaarden( bijlage 4) opgesteld. 

 

Besluit: 

1. De erfpachtovereenkomst met Stichting Sportgebouw Kortezwaag aan 

te gaan en de daarbij horende Algemene Voorwaarden vast te stellen. 
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Zienswijze begroting Recreatieschap Marrekrite 2023 

Alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite 

krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen de 

ontwerpbegroting Marrekrite 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om 

geen zienswijze tegen deze ontwerpbegroting in te dienen. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap 

Marrekrite. 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de 

ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap Marrekrite. 

3. De brief aan de raad vast te stellen. 

4. De conceptbrief van de raad aan Recreatieschap Marrekrite vast te 

stellen. 
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Resultaten grondonderzoek kunstgrasvelden 

Op 23 december 2021 is de raad voor het laatst geïnformeerd over de rubber 

infill op de gemeentelijke kunstgrasvelden. In die brief is toegezegd om ook de 

bodem onder de kunstgrasvelden te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels 

afgerond en er is geen  verontreiniging aangetroffen. Met bijgevoegde 

brief wordt de raad daarover geïnformeerd. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad, over de resultaten van het onderzoek onder de 

kunstgrasvelden, vast te stellen. 

2. Het persbericht, over de resultaten van het onderzoek onder de 

kunstgrasvelden, vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) over toewijzing wolvengebied 

Op 28 april 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van het CDA. Het CDA 

vraagt inzicht in hoeverre de gemeente Opsterland door de Provinsje Fryslân is 

meegenomen in de toewijzing van het wolvengebied. Daarnaast vraagt het CDA 

of de informatievoorziening naar de veehouders via de Provinsje verloopt 

of dat de Provinsje dit bij de gemeente Opsterland belegt. Uw college wordt 

geadviseerd om met de bijgaande brief de gestelde vragen te beantwoorden. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA over 

''Communicatie toewijzing wolvengebied provincie 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 25 april 2022   

(week 17).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


