
 

 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

04-05-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

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 20 april vast te stellen. 
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Informeren raad over verruiming vaartijden PHK 

De gemeenten Opsterland en Smallingerland hebben recentelijk besloten de 

vaartijden op het Polderhoofdkanaal te verruimen. Hierover wordt de 

gemeenteraad via bijgaande brief geïnformeerd 

 

Besluit 

1. De gemeenteraad via bijgaande brief te informeren dat het 

Polderhoofdkanaal gedurende de periode van 15 mei t/m 15 september 

2021 tussen 09:00 en 20:00 uur open wordt gesteld voor 

recreatievaart. 
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Friese Projectenmachine 

Friesland slaagt er in vergelijking met andere Nederlandse regio’s minder goed 

in om aan te haken bij Europese ambities en Europese subsidies te verwerven. 

Een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, kennisinstellingen, 

bedrijfsleven, clusterorganisaties en IPF (Innovatiepact Fryslân) wil dit met de 

Friese Projectenmachine (FPM) verbeteren. In de FPM werken de genoemde 

partijen samen om projecten te ontwikkelen en Europese middelen te 

verwerven. Het college van B&W neemt een besluit over deelname aan de FPM. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de vorming van de Friese Projectenmachine op basis 

van het Definitief Ontwerp en deelname aan de FPM. 

2. De benodigde financiële middelen voor de jaren 2021 t/m 2024 mee te 

nemen bij de Perspectiefbrief 2021 en de Begroting 2022. 

4 

 

Antwoordbrief 'Bescherm de ouderen en laat een ondernemer weer 

ondernemen' 

Twee inwoners van de provincie Fryslân hebben, vermoedelijk, alle Friese 

gemeenten een brief gestuurd waarin ze aangeven zich niet vrij meer te voelen 

en oproepen het gemeentelijk coronabeleid aan te passen. De Veiligheidsregio 

heeft een concept reactie opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken. Deze 

reactie is verwerkt in bijgevoegde brieven. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de antwoordbrieven aan de briefschrijvers. 
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Reactiebrief over verkeersinrichting kernwinkelgebied Gorredijk 

Op 31 maart 2021 stuurde uw college een reactie op vragen van een betrokken 

inwoner over de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied in Gorredijk. 

Hierop is een reactie ontvangen waarin de inwoner de beantwoording ter 

discussie stelt. Met bijgevoegde brief wordt deze laatste reactie beantwoord en 

de ontstane discussie beëindigd. 

 

Besluit 

1. De brief (bijlage 4) over de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied 

van Gorredijk vast te stellen. 
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Machtigen Smallingerland aanvragen subsidie snelfietsroute 

Voor de realisatie van de snelfietsroute Drachten - Ureterp (Hegebrechsterleane) 

wordt nauw samengewerkt met de gemeente Smallingerland. Afgesproken is dat 

Smallingerland optreedt als penvoerder. Voor het aanvragen van een tweetal 

subsidies (MIRT-bijdrage en Fyts!mpuls) is het nodig om de burgemeester van 

Smallingerland te machtigen. Met bijgevoegde brief wordt deze 

machtiging geregeld. 

 

Besluit 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het haar bevoegdheid 

betreft, besluiten om: 

1. De burgemeester van Smallingerland, in overeenstemming met de 

conceptsamenwerkingsovereenkomst snelfietsroute Drachten-Ureterp, te 

machtigen om namens de gemeente Opsterland subsidie aan te vragen bij 

de provincie Fryslân. 

2. De tekst van bijgevoegde machtigingsbrief vast te stellen. 
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Vaststellingsovereenkomst en raadsvoorstel Stichting Sportgebouw Kortezwaag 

Het college is met Stichting Sportgebouw Kortezwaag (SSK) tot een minnelijke 

oplossing gekomen inzake het geschil over een opstalvergoeding. Wethouder 

Postma en de voorzitter van SSK geven dinsdagmiddag 11 mei a.s. een toelichting 

aan de pers. De afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Het 

akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de 

financiële afwikkeling is een raadsbesluit nodig. Met bijgevoegd raadsvoorstel 

wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de benodigde financiële 

middelen. 

 

Besluit 

1. De vaststellingsovereenkomst vast te stellen en deze aan te gaan met 

Stichting Sportgebouw Kortezwaag. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen. 

 

8 

 

Beantwoording vraag fractie D66 over brief college d.d. 25 februari 2021 over 

shortlist woningbouwplannen 

Tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2021 heeft de fractie van D66 een vraag 

gesteld over de brief van het college van 25 februari 2021 inzake de shortlist 

woningbouwplannen (Lijst ingekomen stukken, B1). Met de bijgevoegde brief wordt 

de vraag van de fractie van D66 beantwoord. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de vraag van de fractie van D66 over de brief van 

het college van 25 februari 2021 inzake de shortlist woningbouwplannen, 

vast te stellen. 
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Vaststellen Regionale Energie Strategie 1.0 

De Regionale Energie Strategie Fryslân 1.0 en de Regionale Structuur Warmte is 

gereed en kan voor vaststelling worden aangeboden aan onze raad. De RES 1.0 

is het resultaat van provinciale samenwerking. Voorgesteld wordt om deze 

samenwerking voort te zetten. 

 

Besluit 

1. Het raadsvoorstel “RES 1.0 Fryslân” vast te stellen. 

2. De Intentieverklaring “Samenwerking Energietransitie” te ondertekenen. 
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Vraag Vereniging Eigen Huis over de Regionale Energie Strategie 1.0 

De vereniging Eigen Huis heeft met een mail aan onze raad aandacht gevraagd 

voor het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0. De vereniging 

spreekt vooral zorg uit over de wijze waarop onze inwoners bij het RES-proces 

zijn betrokken. De vragen zijn op 29 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 Vereniging Eigen 

Huis, over het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0, vast te 

stellen. 

2. De raad met de bijgevoegde brief te informeren over de afhandeling. 
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Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021 

De samenwerking tussen gemeenten en UWV op het gebied van 

dienstverlening aan werkgevers en het bemiddelen van kandidaten is 

vastgelegd in wetgeving (de wet Suwi). Vanaf 1 januari 2021 heeft het Rijk de 

eisen waaraan die samenwerking moet voldoen explicieter gemaakt. Die 

wijziging houdt in dat in alle arbeidsmarktregio’s gemeenten en UWV een 

basispakket aan dienstverlening aan werkgevers moeten bieden en dat zij de 

wijze waarop zij dat doen vastleggen in een uitvoeringsplan. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening 

Fryslân Werkt! 2021. 
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Aanbiedingsbrief begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste 

begrotingswijziging 2021 van Veiligheidsregio Fryslân 

De Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2022, de eerste 

begrotingswijziging 2021 en de jaarstukken 2020 aangeboden aan de 

gemeenten. Conform de artikelen 29 en 31 van de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Fryslân legt de Veiligheidsregio de stukken voor aan 

de raad, zodat de raad in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze 

kenbaar te maken. Met dit voorstel stelt het college van B&W aan de raad voor 

om geen zienswijze in te dienen. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de begroting 2022. 

2. In te stemmen met de eerste begrotingswijzing 2021. 

3. In te stemmen met de jaarstukken 2020. 

4. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt in te nemen. 

5. De brief aan de raad vast te stellen. 

6. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen. 
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Opleggen last onder dwangsom Selmien West 6a Ureterp 

Het college besluit om het opleggen van een last onder dwangsom aan de 

eigenaar van het perceel aan de Selmien West 6a te Ureterp. De last houdt in 

dat de eigenaar een laatste kans krijgt om de bouwwerken en ontsierende 

opslag van zijn perceel te verwijderen. 

 

Besluit 

1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel 

Selmien West 6a te Ureterp. 

2. De hoogte van de dwangsom vast te stellen op € 10.000,- ineens. 
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Aanwijzen periode rookverbod APV 

Op grond van artikel 2:18, lid 1, APV is uw college bevoegd een periode aan te 

wijzen waarbinnen het verboden is te roken in bossen en overige 

natuurgebieden. Er is, vanwege de aanhoudende droogte, de 

weersverwachtingen en het toenemende aantal recreanten, een verhoogd risico 

op natuurbranden. Veiligheidsregio Fryslân is daarom sinds 27 april j.l. 

opgeschaald naar de hoogste risicofase (fase 2) en neemt extra operationele 

maatregelen. Het besluit van de Veiligheidsregio is tevens een leidraad voor 

gemeenten om ook extra maatregelen te treffen, zoals het instellen van 

bovengenoemd rookverbod. Als de Veiligheidsregio weer afschaalt naar fase 1 

kan ook het rookverbod weer worden ingetrokken. 

 

Besluit 

1. Een rookverbod in te stellen met ingang van 28 april 2021 (ex artikel 

2:18, lid 1, APV Rookverbod in bossen en natuurgebieden) voor de 

periode waarop risicofase 2 van kracht is, zoals ingesteld door de 

Veiligheidsregio Fryslân. 

2. In het vervolg altijd een rookverbod (ex artikel 2:18, lid 1 APV 

Rookverbod in bossen en natuurgebieden) in te stellen voor de periode 

waarop risicofase 2 van kracht is, zoals ingesteld door de 

Veiligheidsregio Fryslân. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021 (week 

19).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


