
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

29-03-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig 

 

Afwezig 

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

Sandra van ’t Hooge 

Marjan van der Weij 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Archiefjaarverslag 2021 met Verbeterplan en Toezichtplan 

Archiefjaarverslag 2021 met Verbeterplan en Toezichtplan. 

 

Besluit: 

1. Het archiefjaarverslag 2021 vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het ‘Verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO’ 

versie 4.2. 

3. Kennis te nemen van de nieuwe planning van het ‘Toezichtplan IBT OWO 

gemeenten Archiefen Informatiebeheer 2020-2023’ 

4. De brief aan de raad over het Archiefjaarverslag 2021 met verbeterplan en 

toezichtplan vast te stellen. 
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Vaststellen zelfevaluatie BRP 2021 

Jaarlijks moet de kwaliteit van de inhoud en de processen van de Basisregistratie 

personen worden vastgesteld middels een zelfevaluatie. De uitkomst van dit 

onderzoek wordt verstuurd naar het ministerie van BZK en de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Besluit: 

1. De managementrapportage en het uittreksel met de resultaten van de 

zelfevaluatie BRP 2021 vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands belang over gevolgen oorlog 

Oekraïne 

De fractie Opsterlands Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen 

van de oorlog in Oekraïne. Het college van B&W stuurt de raad een brief met de 

beantwoording. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang over 

de gevolgen van de oorlog in Oekraïne vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP over panden Beetsterzwaag 

Beantwoording schriftelijke vragen FNP over panden Beetsterzwaag. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP over panden 

Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD over overlast verwarde personen in 

Beetsterzwaag 

Op 21 februari 2022 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de fractie VVD 

met als onderwerp overlast verwarde personen in Beetsterzwaag. In deze brief gaan 

wij in op de beantwoording van de gestelde vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD over overlast 

verwarde personen in Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Informatie prioritering programma NuLelie 

In onze provincie zijn er grote problemen met het elektriciteitsnetwerk van Liander. 

Dat betreft zowel het terug leveren van opgewekte duurzame elektriciteit als de 

levering van elektriciteit. Om deze problemen op te lossen heeft Liander een 

investeringsprogramma opgestart. Dat programma heeft de naam NuLelie. 

Doelstelling van het programma is dat de grootste problemen in de periode 2022 – 

2025 worden opgelost. Via de provinciale samenwerking in de RES heeft Liander de 

mogelijkheid geboden een aantal projecten te prioriteren. Met de bijgaande brief 

informeert de Regiegroep Regionale Energiestrategie RES Fryslân ons over de 

afspraken. Deze worden op 29 maart a.s. met een persbericht in de publiciteit 

gebracht. De Regiegroep adviseert uw college onze raad hierover te informeren. 

 

Besluit: 

1. De bijgaande informatiebrief aan onze raad over het programma NULelie 

van Liander vast te stellen. 
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Concepttekst en participatieproces actualisatie Omgevingsvisie en 

overdrachtsdocument voor gemeenteraad 

De invoering van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2023. Eén van de 

verplichtingen die voortvloeien uit deze wet is het opstellen van een gemeentelijke 

Omgevingsvisie. Besloten is de huidige visie te actualiseren, en een kwaliteitsslag 

te slaan. In het proces van het opstellen van de visie bereiden we nu het 

participatieproces voor. Daarvoor hebben we een concepttekst nodig, als basis voor 

het te voeren gesprek in het participatieproces. Het college wordt gevraagd kennis 

hiervan te nemen en in te stemmen met het voorgestelde participatieproces. 

De gemeenteraad is nauw betrokken bij het proces van invoering van de 

Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie. Om de verworvenheden 

van dit proces te behouden en goed over te dragen aan de nieuwe gemeenteraad, 

is een overdrachtsdocument opgesteld. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de concepttekst Omgevingsvisie Opsterland 2023 ten 

behoeve van het participatieproces. 

2. In te stemmen met het participatieproces voor de te actualiseren 

Omgevingsvisie. 

3. In te stemmen met het overdrachtsdocument proces Actualisatie 

Omgevingsvisie Opsterland. 

4. De gemeenteraad met bijgevoegde brief over de concepttekst, planning en 

het overdrachtsdocument Omgevingsvisie te informeren. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 april 2022   

(week 14).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


