
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

18-05-2021 

Tijd 9:00 - 10:00 

Locatie Digitale vergadering 

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 11 mei vast te stellen. 

 

2 

 

Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland wil drie nieuwe 

leden installeren. Conform het convenant selecteert de Adviesraad zelf 

kandidaten, neemt de gemeente deze voordracht over en benoemt ze officieel. 

 

Besluit 

1. mevrouw C. Kalf, mevrouw J. de Vries en de heer W. Slikker per 1 maart 

2021 te benoemen als nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein 

gemeente Opsterland. 

2. De benoemingsbrieven vast te stellen. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester de 

installatiedocumenten te ondertekenen. 
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Vaststellen statuten en intentieverklaring BHS 

Met een bestuurlijke fusie tussen de Stichting Burgemeester Harmsma School 

(BHS) en Stichting Openbare Scholen Gemeenschap Singelland (OSG Singelland) 

willen de schoolbesturen zorgen dat ze kwalitatief goed onderwijs kunnen 

blijven bieden in de regio. Het vaststellen van de gewijzigde statuten door uw 

raad is één van de stappen in het proces die nodig zijn om tot een fusie te 

komen. Daarnaast zijn met betrekking tot de fusie over en weer intenties voor 

de toekomst van de BHS vastgelegd in twee intentieverklaringen. 

 

Besluit 

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen. 

2. In te stemmen met de inhoud van de intentieverklaring met betrekking 

tot het behouden van de BHS in Gorredijk voor de langere termijn met 

als doel de toekomst van de BHS te waarborgen. 

3. Aan de BHS en OSG Singelland te vragen om de intentieverklaring met 

betrekking tot het behouden van de BHS voor de langere termijn als 

bijlage toe te voegen aan de statuten. 

4. De intentieverklaring met betrekking tot de huisvesting van de BHS 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 mei 2021 (week 

21).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


