
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

07-09-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Anko Postma 

Aanwezig Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en Marjan van der Weij 

Afwezig Ellen van Selm  
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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APV 2021 

De APV 2018 is aan een actualisatie toe. Daarbij zijn een paar nooit gebruikte 

onderdelen geschrapt, en actuele nieuwe onderwerpen toegevoegd. Bovendien 

is de nieuwe APV zoveel mogelijk geharmoniseerd met die van Ooststellingwerf 

en Weststellingwerf, waarbij de model-APV van de VNG model heeft gestaan 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel over de APV Opsterland 2021 vast te stellen. 
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Structureel traineeprogramma 

In het kader van bezuinigingen heeft de gemeente in 2020 het 

traineeprogramma moeten schrappen. Wel is daarbij de afspraak gemaakt om 

dit weer op te starten zodra er financiële ruimte is omdat het belang van 

trainees en de voordelen ervan groot genoeg zijn. De begroting voor de 

komende jaren lijkt weer enige ruimte te bieden om deze afspraak na te 

komen. Daarom willen we vanaf 2022 structureel inzetten op een 

traineeprogramma 

 

Besluit: 

1. Vanaf 2022 structureel met een traineeprogramma te werken. 
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Uitnodiging informatieve raadsbijeenkomst informatievoorziening rondom 

projecten 

Tijdens de behandeling van de perspectiefbrief en de jaarrekening in de Raad 

heeft het College de toezegging gedaan te onderzoeken hoe kan worden 

omgegaan met urenadministratie bij projecten en hoe dit kan worden 

meegenomen in de P&C cyclus. 

 

Dit is intern besproken met Georg Dummer, Sandra van ’t Hooge, wethouder 

Anko Postma. Daaruit is voortgekomen dat wij de raad graag uitnodigen voor 

een informatieve raadsbijeenkomst waarbij het gesprek met de raad zal 

plaatsvinden over de wensen en behoeften rondom rapportage over 

projecten. Bijgaande brief betreft de uitnodigingsbrief aan de raad. 

 

Besluit: 

1. De uitnodigingsbrief voor een informatieve raadsbijeenkomst over de 

informatievoorziening rond projecten vast te stellen. 
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Advies op verzoek garantstelling VV De Sweach voor nieuwbouw 

accommodatie 

Voor de zomervakantie 2021 is de gemeente tot een akkoord gekomen met VV 

De Sweach, over een investering die hun plan om nieuwbouw te plegen 

haalbaar maakt. De vereniging zal onder één dak komen met Kindcentrum De 

Finne aan de Vlaslaan in Beetsterzwaag. Met dit besluit leggen wij de afspraken 

met de vereniging vast. 

 

Besluit: 

1. De bestuurlijke toezeggingen m.b.t. de nieuwbouw sportaccommodatie 

van VV De Sweach vast te stellen (bijlage 1). 

2. Voor het opnemen van de nieuwe accommodatie van VV De Sweach in 

KC de Finne en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële 

middelen bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen. 
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Communicatie stationsweg 58 

Informatie naar de raad over de verkenning die plaatsvindt over mogelijke 

woningbouwontwikkeling aan de Sationsweg 58 te Gorredijk. 

 

Besluit: 

1. Bijgaande brief met bijlage te verzenden naar de raad. 
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Brief aan de raad gezondheidsmonitor GGD 2020 

Elke vier jaar voert GGD Fryslân gezondheidsonderzoeken uit onder de 

inwoners van Fryslân. Door middel van deze brief wordt de gemeenteraad 

geïnformeerd over de uitkomsten van de gezondheidsmonitor 2020. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de gezondheidsmonitor GGD 2020 vast te 

stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 september 

2021 (week 37).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


