
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 11-01-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie Digitale vergadering
Voorzitter
Aanwezig

Burgemeester
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.

2 Bijeenkomst Modern Besturen
Op 1 februari 2022 organiseert het college van B&W een bijeenkomst over 
Modern Besturen. De bijeenkomst staat in het teken van terugblikken en 
vooruitkijken met raadsleden en zo mogelijk een aantal inwoners. De raad 
wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd met een brief.

Besluit:

1. De brief aan de raad met de uitnodiging voor de bijeenkomst over 
Modern Besturen op 1 februari 2022 vast te stellen.

3 ALV VNG 13 januari 2022
Op 13 januari 2022 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 
Wethouder Rob Jonkman vertegenwoordigt de gemeente Opsterland tijdens 
deze ALV. Bij de agenda voor de ALV is een annotatie geschreven.

Besluit:

1. Wethouder Jonkman aan te wijzen als stemgerechtigde 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de ALV van de VNG op 13 
januari 2022.

2. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda van de ALV van de VNG 
op 13 januari 2022.

3. Het persbericht vast te stellen.
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4 Normenkader 2021
Van de gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht 
van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. Dit normenkader moet de 
gemeente zelf actueel houden. Het normenkader over 2021 is opgesteld en 
wordt u hierbij aangeboden. Voorgesteld wordt om dit normenkader per 31 
december 2021 vast te stellen en het normenkader ter kennisgeving te 
brengen van de gemeenteraad.

Besluit:

1. Het normenkader 2021 per 31 december 2021 vast te stellen.
2. De brief aan de raad over het normenkader vast te stellen.

5 Vaststelling bestemmingsplan "Luxwoude - Hegedyk 48”
De procedure voor het bestemmingsplan "Luxwoude – Hegedyk 48” is 
inmiddels zover gevorderd dat het bestemmingsplan door de gemeenteraad 
kan worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. Uw 
college wordt geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel (met bijbehorend) 
concept-raadsbesluit), dat voorziet in een ongewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan, vast te stellen.

Besluit:

1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit vast te stellen.
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6 Verkeersinrichting kernwinkelgebied Gorredijk
Op 1 februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om te starten 
met een proef naar de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied van 
Gorredijk. Dit naar aanleiding van een initiatief vanuit de winkeliersvereniging 
(WHI). De looptijd van de proef is bijna afgelopen. Gevraagd wordt om de raad 
voor te stellen om de proef af te ronden en om te zetten naar een definitieve 
situatie.

Besluit:

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen waarin de raad wordt 
voorgesteld om:
De proef naar de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied in 
Gorredijk af te ronden, door:
- Het definitief instellen van tweerichtingsverkeer (uitgezonderd 
vrachtverkeer) in de Hoofdstraat tussen Schansburg en Nijewei;
- Het definitief instellen van de voorrangssituatie op de Gerk 
Numanbrug, zodat bestuurders komende vanuit de richting Schansburg 
voorrang hebben op bestuurders komende vanuit de richting Nijewei;
- Het college te verzoeken om samen met de bewoners en de WHI te 
komen tot een parkeeroplossing aan de Brouwerswal.

7 Ontslag en (her-) benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
2022
Het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem heeft het college en de gemeenteraad 
gevraagd om akkoord te gaan met het ontslag respectievelijk de (her-) 
benoeming van leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022. Van 
belang is dat de gemeenteraad de leden van de onafhankelijke 
Welstandscommissie benoemt en ontslaat; de leden van de gemeentelijke 
Monumentencommissie worden benoemd door het college van burgemeester 
en wethouders.

Besluit:

1. De door het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem genoemde leden van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022 te ontslaan respectievelijk 
te (her-) benoemen.

2. Het raadsvoorstel 'Ontslag en (her-) benoeming leden Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 2021 en 2022' vast te stellen.
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8 Vaststellen raadsvoorstel herziening adviesstelsel omgevingskwaliteit
De Omgevingswet verplicht straks iedereen om te zorgen voor een goede 
omgevingskwaliteit. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe deze 
zorgplicht wordt ingevuld. Bijgevoegd raadsvoorstel geeft het proces aan om 
tot een herziening van het adviesstelsel te komen en wordt door alle 
deelnemende Friese gemeenten behandeld.

Besluit:

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.

9 Brief aan raad over informeren stand van zaken AMV- locatie Oud  Beets
In oktober 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ingebruikneming 
van de AMV-locatie in Oud Beets. Sinds eind 2020 wordt er een groep van 20 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen. Omdat de locatie 
inmiddels meer dan een jaar open is en Stichting Re-Care is ingezet, is het 
voorstel de gemeenteraad per brief te informeren over de huidige stand van 
zaken op de AMV-locatie.

Besluit:

1. De brief aan de raad over de huidige stand van zaken op de AMV-
locatie Oud Beets vast te stellen.

10 Beantwoording raadsvragen De Delte
Op 6 december 2021 zijn er schriftelijke vragen van GroenLinks-
OpsterLanders, FNP, BAS en D66 ontvangen met als onderwerp Zwembad De 
Delte. In deze raadsbrief gaan wij in op de beantwoording van de gestelde 
vragen.

Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks-
OpsterLanders, FNP, BAS en D66 over zwembad De Delte vast te stellen.
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11 Aanvraag subsidie Fyts!impuls
Tot 31 december 2021 bestaat de mogelijkheid voor het aanvragen van de 
provinciale subsidie Fyts!impuls. Deze subsidie biedt mogelijkheden voor het 
verkeersveiliger maken van de gemeentelijke fietsinfrastructuur. Gevraagd 
wordt om voor de mogelijkheden in Opsterland de maximale subsidie van 
€ 200.000 aan te vragen.

Besluit:

1. Een aanvraag te doen voor de subsidieregeling Fyts!impuls 2020-2022 
voor het verbreden van het fietspad Beetsterzwaag - Olterterp en het 
opwaarderen van de fietspaden tussen Bakkeveen en Wijnjewoude.

Burgemeester besluit om:

1. wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester de 
aanvraag voor de subsidieregeling Fyts!impuls te ondertekenen.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022  
(week 03). 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

Marjan van der Weij Ellen van Selm


