
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

09-03-2021 

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 2 maart vast te stellen. 
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Werkwijze en steunverlening aan maatschappelijke organisaties 

Het toekennen van financiële steun, als gevolg van de coronacrisis, aan 

maatschappelijke organisaties wordt gebaseerd op het door u vastgestelde 

Handelingskader. Het raadslid Vogelzang heeft in de 

raadinformatiesbijeenkomst over de Wet Tijdelijke Maatregelen de mondelinge 

vraag gesteld waarom het college geen voorstel heeft voorgelegd aan de raad 

om een steunfonds voor maatschappelijke organisaties in te stellen, zoals 

sommige gemeenten wel hebben gedaan. Beide benaderingswijzen hebben 

hetzelfde effect, namelijk steunverlening aan maatschappelijke organisaties in 

financiële nood. De bijgaande raadsbrief licht onze werkwijze toe en 

beantwoordt daarmee de vraag van het raadslid. Tevens wordt er een overzicht 

verstrekt van financiële steun tot nu toe. 

 

Besluit 

1. De raadsbrief met betrekking tot werkwijze en financiële steunverlening 

aan maatschappelijke organisaties in verband met de coronacrisis vast 

te stellen. 
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Plan van aanpak ondermijning 2021-2022 

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is een aantal prioriteiten 

benoemd waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Eén van die 

prioriteiten is ondermijning. Het plan van aanpak ondermijning bevat een 

uitwerking van het Integraal Veiligheidsbeleid en beschrijft de uit te voeren 

activiteiten voor de komende jaren. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met het plan van aanpak ondermijning. 

2. De brief aan de raad vast te stellen.  
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Stembureaus Tweede Kamer-verkiezing 

Op 15, 16 en 17 maart zal de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal plaatsvinden. Om de verspreiding van het Coronavirus 

zoveel mogelijk tegen te gaan, maar toch zoveel mogelijk kiezers te kunnen 

laten stemmen, worden er verschillende maatregelen genomen. Enkele van 

deze maatregelen hebben betrekking op de stembureaus. Ook de bezetting 

van de verschillende stembureaus moet worden vastgesteld. 

 

Besluit 

1. Als stembureaus voor vervroegd stemmen op 15 en 16 maart aan te 

wijzen: De Wier Ureterp, De Buorskip Beetsterzwaag, De Skâns 

Gorredijk. 

2. Als stembureaus op 17 maart de gebruikelijke stembureaus in de 

zorgcentra De Lijte Ureterp en De Miente Gorredijk te vervangen door 

De Wier Ureterp en Sportcentrum Kortezwaag Gorredijk. 

3. Voor de zorgcentra en woonvormen voor ouderen een (vervroegd) 

mobiel stembureau met beperkte toegang in te stellen. 

4. Twee briefstembureaus in te stellen. 

5. Als tellocatie voor de vervroegde stemmen (partijniveau) en de 

briefstemmen de raadzaal van het gemeentehuis Beetsterzwaag aan te 

wijzen. 

6. Als tellocatie voor het tellen op kandidaatsniveau De Wier Ureterp aan 

te wijzen. 

7. De leden van de stembureaus te benoemen volgens de bijgevoegde 

lijst. 

8. De bevoegdheid om vervangende stembureauleden te benoemen te 

mandateren aan de medewerkers Verkiezingen van het 

Publiekscentrum. 
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Intrekken openbare ruimte Mûdelte 

Intrekken openbare ruimte Mûdelte in Tijnje. 

 

Besluit 

1. De openbare ruimte Mûdelte in Tijnje in te trekken. 
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UN-Habitat 

UN Habitat is het agentschap voor verstedelijking van de Verenigde Naties. 

Deze organisatie heeft Opsterland benaderd om enkele casestudy's te schrijven 

over de relatie stad-platteland. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt 

een letter of intent ondertekend. 

 

Besluit 

1. De Letter of Intent over samenwerking met UN Habitat te ondertekenen. 

2. Het persbericht vast te stellen. 
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Bezwaarschrift verkeersbesluit 293b tweerichtingsverkeer Hoofdstraat 

Gorredijk 

Op 15 december 2020 heeft u verkeersbesluit 293b vastgesteld. Dit 

verkeersbesluit hoort bij de proef voor het tijdelijk instellen van 

tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat in Gorredijk. Binnen de 

daarvoor bestemde termijn is een bezwaar binnengekomen. 

Bezwarencommissie Opsterland (hierna: BCO) heeft 

hierover een advies uitgebracht. Gevraagd wordt het advies van BCO over te 

nemen en de bezwaarmaker hierover te informeren. 

 

Besluit 

1. Het ontvangen bezwaarschrift voor verkeersbesluit 293b kennelijk niet 

ontvankelijk te verklaren. 

2. De tekst van bijgevoegde brief aan de bezwaarmaker vast te stellen. 
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Amendement proef verkeersinrichting kernwinkelgebied Gorredijk 

In de raadsvergadering van 1 februari 2021 heeft de gemeenteraad gesproken 

over de proef voor de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied in Gorredijk. 

De raad heeft toen een amendement aangenomen. Hierin wordt uw college 

opgedragen om pas te starten met de proef voor het langsparkeren op de 

Brouwerswal als de aanwonenden zorgvuldig zijn geïnformeerd. Aan 

het amendement wordt invulling gegeven. Met bijgevoegde brief wordt de raad 

hierover geïnformeerd. 

 

Besluit 

1. De brief (bijlage 1) aan de gemeenteraad vast te stellen. 

 

9 

 

Instemmen bouwplan OBS It Ambyld 

Stichting Comprix heeft een bouwplan ingediend voor de renovatie van OBS It 

Ambyld in Terwispel. Het schoolbestuur heeft de procedure tot renovatie 

intussen opgestart. Voordat de door de raad beschikbaar gestelde gelden 

uitbetaald kunnen worden, moet door u worden ingestemd met het bouwplan. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met het bouwplan van OBS It Ambyld (bijlage 1 en 2).  

2. De normvergoeding voor de renovatie van deel 1 definitief vast te 

stellen op € 602.447,-. 

3. De beschikking vast te stellen (bijlage 3). 

4. De brief aan de raad over de renovatie van OBS It Ambyld vast te stellen 

(bijlage 4). 
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Notitie Reikwijdte detailniveau Gebiedsinrichting Koningsdiep 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsinrichting Koningsdiep. 

 

Besluit 

1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsinrichting Koningsdiep 

voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. 
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Vaststellen verslag bestemmingsplannen 2020 en programma 2021 

Informeren van de raad over bestemmingsplannen waaraan in 2020 is gewerkt 

en waaraan in 2021(en verder) wordt gewerkt. 

 

Besluit 

1. Het verslag bestemmingsplannen 2020 en programma 2021 vast te 

stellen. 

2. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Beslissing op bezwaar Stichting Manege Onder de Linde afwijzing subsidie 

compensatie OZB 

Dit advies betreft de beslissing op bezwaar inzake het bezwaar aangetekend 

door Stichting Manege Onder de Linde. Het bezwaar richt zich tegen het besluit 

van 25 september 2020 op de weigering van subsidie op grond van de 

Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting Opsterland 2020. 

 

De bezwarencommissie (BCO) adviseert om het bezwaar, voor zover gericht 

tegen de subsidieregeling, niet ontvankelijk te verklaren en voor het overige 

het bestreden besluit in stand te houden. Het advies aan het college is om dit 

oordeel van de BCO te volgen. 

 

Besluit 

1. Het advies van de BCO over te nemen en het bezwaar, voor zover 

gericht tegen de subsidieregeling, niet ontvankelijk te verklaren en voor 

het overige het bestreden besluit in stand te houden. 

2. De brief met de beslissing op bezwaar (0086145256) vast te stellen. 
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Raadsvragen activiteiten voor jeugd en adolescenten 

Gemeenteraadsleden de heer Koopmans van D66 en de heer de Jong van FNP 

hebben schriftelijke vragen gesteld over de activiteiten voor jeugd en 

adolescenten. Het college ontvangt hierbij de voorgestelde beantwoording in 

een brief aan de raad. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Koopmans 

van D66 en de heer de Jong van FNP over activiteiten jeugd en 

adolescenten vast te stellen. 
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Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire 

De gemeente heeft het machtigingsbesluit gegevensgebruik ten behoeve van 

het aanbieden van hulpverlening aan gedupeerden van de 

kinderopvangtoeslagaffaire ontvangen. 

 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen 

om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie 

toeslagenaffaire. 

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst 

en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen 

Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde. 
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Beslissing op bezwaar inzake de weigering van een antennemast op de locatie 

Fazant 7 te Ureterp 

Beslissing op bezwaar inzake de geweigerde omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een antennemast op de locatie Fazant 7 te Ureterp, met 

inachtneming rechterlijke uitspraak. 

 

Besluit 

1. Met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland 

een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen en de gevaagde 

omgevingsvergunning waarbij ontheffing wordt verleend van het 

bestemmingsplan, in afwijking van het welstandsadvies, te verlenen. 

2. Een bedrag van € 525,- aan (aanvullende) proceskosten uit te keren aan 

bezwaarmaker. 

3. Aanvrager middels de bijgevoegd schrijven van het besluit op de 

hoogte te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021 (week 

11).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


