
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

22-06-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig 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 

 

Brief aan de raad ter informatie over de afhandeling van een e-mail van een 

bewoner 

Brief aan de raad ter informatie over de afhandeling van een e-mail van een 

bewoner over de stand van zaken met betrekking tot de bouwkavel naast 

Kindcentrum Loevestein. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad ter informatie over afhandeling van een e-mail van 

een bewoner over de stand van zaken met betrekking tot de bouwkavel 

naast Kindcentrum Loevestein vast te stellen. 

 

3 

 

Motie onderzoek gewogen stem uitvoeringsplan energietransitie 

Bij de vaststelling van het Zonneplan Opsterland in de raadsvergadering van 10 

februari 2020 is door de raad de motie “Uitvoeringsplan Energietransitie” 

aangenomen. Met de motie wordt uw college gevraagd of er een methodiek is 

om draagvlak te kwantificeren met een eventueel gewogen stem. Het betreft 

draagvlak voor het plaatsen van windmolens, zonnevelden of vergisters. Uit 

onderzoek blijkt dat hiervoor geen betere methodiek, als ons huidig 

participatieproces, beschikbaar is. Het voorstel daarom om het huidige 

participatieproces, als omschreven in het Zonneplan Opsterland, te blijven 

hanteren De motivatie is opgenomen in de bijgevoegde brief aan de raad. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde beantwoording van de motie “Uitvoeringsplan 

Energietransitie” vast te stellen. 
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Beantwoording vragen Westkant Wijnjewoude over PAW Wijnjewoude 

Westkant Wijnjewoude heeft een brief gestuurd over de PAW Wijnjewoude. In 

de raadsvergadering van 10 mei jl. is besloten om deze brief in handen van het 

college te leggen om advies. Dat betekent dat een antwoordbrief voorafgaand 

aan verzending aan de raad moet worden voorgelegd. Dit kan door de raad 

met een brief te adviseren om de brief van Westkant Wijnjewoude conform 

bijgevoegde antwoordbrief te beantwoorden. Als de raad dit advies overneemt, 

kan de antwoordbrief worden verstuurd. 

 

Besluit: 

1. De brief aan Westkant Wijnjewoude over PAW Wijnjewoude vast te 

stellen. 

2. De brief aan de raad over de beantwoording van de vragen van 

Westkant Wijnjewoude vast te stellen. 

 

5 

 

Raadsvragen D66 PAW Wijnjewoude 

Op 20 mei jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de raadslid de heer 

Koopmans van D66. Het betreft een verzoek om een nadere toelichting op 

vragen die eerder zijn gesteld en aanvullende vragen over de governance 

subsidie, de werkgroep Leefbaarheid en de bevoegdheid. In deze brief 

beantwoorden wij deze vragen. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de 

fractie D66, Proeftuin Aardgasvrije Wijken Wijnjewoude vast te stellen. 
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Beantwoording email van de heer Van Breda over PAW Wijnjewoude 

Op 7 juni jl. heeft de raad een email van de heer Van Breda over PAW 

Wijnjewoude ter afhandeling neergelegd bij uw college. Een antwoordbrief is 

opgesteld. Het is de gewoonte de raad te informeren over de afhandeling. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de heer Van Breda over PAW Wijnjewoude vast te stellen. 

2. De brief aan de raad over de beantwoording van de email van de heer 

Van Breda over PAW Wijnjewoude vast te stellen. 
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Jaarverantwoording kinderopvang 2020 

Het college heeft op grond van de wet kinderopvang de plicht om jaarlijks 

verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht en de 

handhaving op kinderopvang en gastouders. 

 

Besluit: 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021 

(week 26).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


