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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 23 maart vast te stellen. 
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Brief aan raad over OWO-visie 

De raden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben bij de 

besluitvorming over de OWO-visie enkele moties en een amendement 

aangenomen. De colleges van B&W van deze drie gemeenten sturen een brief 

aan de raden over de afhandeling van deze moties en het amendement. 

 

Besluit 

1. De brief aan de raad over de afhandeling van de moties en het 

amendement op de OWO-visie vast te stellen. 
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Vervanging voorzitter en benoeming nieuw lid bezwarencommissie 

Door het vertrek van de voorzitter van de onafhankelijke bezwarencommissie 

Opsterland (BCO), dient de voorzittersrol opnieuw ingevuld te worden. Twee 

zittende leden zijn bereid die rol gezamenlijk en bij toerbeurt op zich te 

nemen. Er is door het vertrek van de voorzitter ook behoefte aan aanvulling 

van de BCO. De heer Harm-Jan de Hoo is bereid gevonden lid van de BCO te 

worden. 

 

Besluit 

1. De voorzittersrol van de Bezwarencommissie Opsterland in te laten 

vullen door de leden mevrouw mr. L. van der Velde en de heer mr. C.R. 

Post. 

2. De heer mr. H.E. de Hoo te benoemen tot lid van de 

Bezwarencommissie Opsterland. 



Pagina 2 

 

4 

 

Vragen omwonende over mestvergister Wijnjewoude 

Door een omwonende, in de omgeving van de voormalige rwzi aan de Tolleane 

bij Klein Groningen, zijn aan onze gemeenteraad vragen gesteld en suggesties 

meegegeven voor de mogelijke realisatie van een mono-mestvergister op deze 

locatie. De vragen zijn op 1 maart jl. door onze raad ter afhandeling gegeven 

aan uw college. De raad heeft aangegeven dat zij geïnformeerd wil worden 

over de afhandeling. 

 

Besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de vragen van de omwonende, over 

de potentiële mestvergister aan de Tolleane bij Klein Groningen, vast te 

stellen. 

2. De raad met de bijgevoegde brief te informeren over de afhandeling. 
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Reactiebrief op vragen en opmerkingen over verkeersinrichting 

kernwinkelgebied Gorredijk 

Op 9 februari 2021 ontvingen de raad en het college een brief van een 

betrokken inwoner. In deze brief worden opmerkingen en vragen gesteld over 

de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied in Gorredijk. In het bijzonder 

gaat het om het tijdelijke tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat en de komst 

van de nieuwe Aldi. Bijgevoegde brief voorziet in een reactie naar de inwoner. 

 

Besluit 

1. De brief aan een inwoner met vragen over de verkeerssituatie 

Hoofdstraat Gorredijk vast te stellen. 
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Raadsbrief route Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

Op 2 februari 2021 heeft u het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare 

Ruimte 2021-2025 vastgesteld. Onderdeel van dit plan is het vragen van 

aanvullende middelen om de schades door droogte structureel aan te pakken. 

Om de gemeenteraad hierover een integrale afweging te laten maken is het 

wenselijk om het plan gelijktijdig te laten behandelen als de Perspectief brief 

op 5 juli 2021. Met bijgevoegde brief wordt de raad hierover geïnformeerd. 

 

Besluit 

1. De brief aan de raad over de route tot vaststelling van het 

Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 vast te stellen. 
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Informatiebijeenkomst aardgasvrij Wijnjewoude 

In het voorjaar van 2020 heeft gemeente Opsterland in co-creatie met 

dorpscoöperatie WEN uit Wijnjewoude een aanvraag ingediend voor het 

Programma Aardgasvrije Wijken. In het najaar hebben wij bericht ontvangen 

dat de aanvraag met enthousiasme door het Ministerie van BZK is ontvangen 

en een specifieke uitkering van ongeveer € 4,3 miljoen is toegekend. Tijdens 

de oriënterende raadsvergadering in januari 2021 is toegezegd om op een 

speciale informatieavond nader in te gaan op de plannen om Wijnjewoude 

aardgasvrij te maken. 

 

Deze informatieavond is gepland op 6 april 2021 en zal grotendeels door 

dorpscoöperatie WEN uit Wijnjewoude vorm gegeven worden. 

 

Besluit 

1. De raad met de bijgevoegde brief uit te nodigen voor een 

informatiebijeenkomst over aardgasvrij Wijnjewoude. 
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Transitievisie warmte informatiebijeenkomst OWO-raden 

Eind vorig jaar besloot u om samen met de gemeenten Weststellingwerf en 

Ooststellingwerf de Transitievisie Warmte op te stellen. Deze visie geeft een 

eerste belangrijke richting aan de manier waarop de woningen in onze 

gemeente kunnen worden losgekoppeld van het aardgas. De drie 

gemeenteraden worden actief betrokken bij dit proces. Als eerste stap is op 

woensdagavond 7 april a.s., voor de gezamenlijke raden van de OWO 

gemeenten, een digitale informatiebijeenkomst gepland. De organisatie van 

deze avond is in handen van adviesbureau Royal HaskoningDHV. 

 

Besluit 

1. De raad met de bijgevoegde brief uit te nodigen voor een 

informatiebijeenkomst over de transitievisie warmte. 

 

9 

 

Raadsbrief Terinzagelegging Voorontwerpbestemmingsplan  

Commissieweg 2 t/m 5 

Op 1 april 2021 wordt het voorontwerpbestemmingsplan Beetsterzwaag - 

Commissieweg 2 t/m 5 ter inzage gelegd. Met bijgaande brief aan de raad 

wordt de raad geïnformeerd over deze terinzagelegging. 

 

Besluit 

1. Bijgaande brief aan de raad over terinzagelegging 

voorontwerpbestemmingsplan Commissieweg 2 t/m 5 vast te stellen. 
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Steunverklaring subsidieaanvraag BHS leerlingdaling 

In de gemeenten Opsterland en Smallingerland heeft zich in de afgelopen vijf 

jaar een flinke daling van het aantal leerlingen voorgedaan. Deze daling zal 

zich naar verwachting de komende jaren door blijven zetten. Stichting de 

Burgemeester Harmsma School, Stichting OSG Singelland en Stichting voor 

Christelijk VO voor de regio Oost Friesland (CSG Liudger) doen gezamenlijk een 

subsidieaanvraag voor een rijksbijdrage. Met deze subsidie kan uitvoering 

gegeven worden aan het door de scholen opgestelde activiteitenplan. Doel van 

het activiteitenplan is om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het onderwijs 

te kunnen waarborgen. 

 

Besluit 

1. De 'Steunverklaring Actieplan Burgemeester Harmsma School, OSG 

Singelland en CSG Liudger' te ondertekenen. 
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Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Opsterland 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Opsterland. 

 

Besluit 

1. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Opsterland ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over deze 

verordening vast te stellen. 
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Preventie Agenda 

De Preventie Agenda Opsterland 2021-2030 ter vaststelling voorleggen aan de 

gemeenteraad en daarin het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

verwerken. 

 

Besluit 

1. De Preventie Agenda Opsterland 2021-2030 ter vaststelling voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein ten 

aanzien van haar advies over de Preventie Agenda. 
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Wijziging GR FUMO 

Sinds 2013 neemt de gemeente deel aan de Gemeenschappelijke regeling 

FUMO (GR). Met de bekendmaking van de GR hebben de deelnemers aan de GR 

FUMO bevoegdheden van regelgeving en bestuur overdragen aan de FUMO. In 

2016 heeft uw college onder goedkeuring van de raad ingestemd met een 

wijziging van de GR FUMO. 

 

Herziening van de huidige GR FUMO is nodig. Belangrijkste reden is de 

wijziging van de financieringssystematiek. Daarnaast wordt er voorgesorteerd 

op de Omgevingswet en worden enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. 

De wijziging GR moet parallel lopen aan de ontwerpbegroting FUMO 2022. 

 

Besluit 

1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de wijziging 

van de Gemeenschappelijke regeling FUMO vast te stellen, 

overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te 

verlenen middels bijgesloten raadsvoorstel. 

3. Na het besluit van de gemeenteraad het dagelijks bestuur van de FUMO 

schriftelijk op de hoogte brengen van de gemeentelijke reactie op haar 

verzoek tot wijziging van de GR FUMO conform bijgesloten 

conceptbrief. 
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Ontwerpbegroting FUMO 2022 

Alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling FUMO (omgevingsdienst 

milieu) krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen de 

ontwerpbegroting FUMO 2022. Het college stelt de gemeenteraad voor om 

geen zienswijze tegen deze ontwerpbegroting in te dienen. 

 

Besluit 

1. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen tegen 

de ontwerpbegroting FUMO 2022. 

2. De raad voor te stellen een reactiebrief te verzenden aan de FUMO, 

zijnde de tekst van de brief vast te stellen en ter instemming verzenden 

aan de gemeenteraad. 
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Beantwoording vragen diverse raadsfracties Proeftuin Aardgasvrije Wijken 

Wijnjewoude 

Op 26 februari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de raadsleden mevouw 

Beintema van GroenLinks-Opsterlanders, de heer De Boer van BAS, de heer De 

Jong van de FNP en de heer Koopmans van D66. De vragen hebben betrekking 

op het besteden van de bijdrage die is ontvangen in het kader van de 

”Proeftuin Aardgasvrije Wijken” voor Wijnjewoude in relatie tot de plannen voor 

het realiseren van een mono-mestvergister. In deze brief beantwoorden wij 

deze vragen. 

 

Besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van fracties 

D66, Groen Links/Opsterlanders, FNP en BAS over de Proeftuin 

Aardgasvrije Wijken Wijnjewoude vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 06 april 2021 (week 

14).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


