
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

01-06-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Raadszaal 

Voorzitter Burgemeester 

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

Marjan van der Weij 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 25 mei vast te stellen. 

 

2 

 

Jaarstukken 2020 

De Jaarstukken 2020 zijn gereed en de accountantscontrole is afgerond met 

een goedkeurende verklaring. Door middel van bijgaand raadsvoorstel kunnen 

de jaarstukken 2020 aan de raad ter beschikking worden gesteld. 

 

Besluit 

1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen. 

2. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen. 

3. Bijgaand persbericht vast te stellen. 
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Resultaatbestemming jaarstukken 2020 

Op verzoek van de raad leggen we jaarlijks een apart voorstel met betrekking 

tot het resultaat van de Jaarstukken aan de raad ter besluitvorming voor. 

Hierbij ontvangt u het betreffende raadsvoorstel. 

 

Besluit 

1. Bijgaand raadsvoorstel Resultaatbestemming Jaarstukken 2020 vast te 

stellen. 
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Perspectiefbrief 2021 

De perspectiefbrief 2021 is gereed. In het perspectief zijn de onvermijdelijke 

uitgaven verwerkt. De meicirculaire is nog niet in de cijfers verwerkt. Mogelijke 

effecten van de meicirculaire worden apart aangeleverd. 

 

Besluit 

1. De perspectiefbrief 2021 en aanbiedingsbrief aan de raad vast te 

stellen. 

2. Het raadsvoorstel "Bijstelling begroting 2021" vast te stellen. 

3. De organisatie opdracht te geven een begrotingsstrategie uit te werken. 
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Aanwijzing Heffings- en invorderingsambtenaar 

De huidige heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Opsterland 

vertrekt per 1 juni vanwege pensioen. Het college van B&W dient daarom een 

nieuwe heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen. 

 

Besluit 

1. Marloes Rutten, teamleider OWO-BVI van Ooststellingwerf, met ingang 

van 1 juni 2021 aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar 

van de gemeente Opsterland, onder voorbehoud van toestemming van 

de gemeente Ooststellingwerf. 

2. Het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar vast te 

stellen. 

 

6 

 

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links/Opsterlanders en D66 over 

mestvergisters in Opsterland 

Op 4 mei jl. hebben de raadsleden mevrouw Beintema van GroenLinks-

Opsterlanders en de heer Koopmans van D66 schriftelijke vragen gesteld over 

mestvergisters in Opsterland. Er is brief opgesteld om deze vragen te 

beantwoorden. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Groen 

Links/Opsterlanders en D66 over mestvergisters in Opsterland vast te 

stellen. 
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Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 (v2) 

Op 2 februari 2021 heeft u het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare 

Ruimte 2021-2025 (hierna: BKP) vastgesteld. In de periode die volgde zijn 

negen zienswijzen ingediend door Plaatselijke Belangen en beide 

natuurverenigingen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in het ontwerpplan dat nu 

als definitief plan aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling. 

 

Besluit 

1. Aan de raad voor te stellen om het Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare 

Ruimte 2021-2025 vast te stellen. 

2. De aanvullende benodigde incidentele en structurele middelen te 

betrekken bij de perspectiefbrief. 
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Beantwoording brief inzake woningen Utgong 53-55 en Utgong 89-91 in 

Beetsterzwaag 

Op 16 maart hebben we een brief d.d. 13 maart 2021 ontvangen van bewoners 

aan meerdere adressen aan de Utgong in Beetsterzwaag. Zij maken zich zorgen 

over het toekomstig gebruik van de woningen Utgong 53-55 en Utgong 89-91 

nu Alliade (Talant) deze op korte termijn op de markt zal brengen. In 

de beantwoordingsbrief worden excuses aangeboden voor de late 

beantwoording. Toegelicht wordt welke planologische voorschriften geldig zijn 

en welke positie de gemeente heeft bij de voorgenomen 

particuliere verkoop. De informatie van Alliade (Talant) over het open en 

transparante verkoopproces wordt ook benoemd. 

 

Besluit 

1. De beantwoordingsbrief inzake de woningen Utgong 53-55 en  

           Utgong 89-91 in Beetsterzwaag vast te stellen. 

 

  

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 (week 23).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


