
 

Openbare Besluitenlijst B&W 
 

Datum 

 

12-10-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Hybride 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman,  

Marjan van der Weij (tot 10.30u), Sandra van ’t Hooge  

en Piet Brouwer (vanaf 10.30u) 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Technische begrotingswijzigingen 2021 

Om de Verantwoording 2021 rechtmatig op te kunnen stellen is een 

begrotingswijziging noodzakelijk. Door de voorgestelde budgetoverhevelingen 

wijzigt ook de begroting 2022. De begrotingswijzigingen liggen nu ter 

besluitvorming voor. De wijzigingen worden in de bijlage, getiteld "Technische 

begrotingswijzigingen 2021", toegelicht. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel vast te stellen. 

2. Bijlage Technische begrotingswijzigingen 2021 vast te stellen. 

 

3 

 

Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake calamiteitenscenario's 

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over calamiteitenscenario’s 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over 

de calamiteitenscenario’s van de gemeente Opsterland vast te stellen. 
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Kadernota’s vastgoed- en dorpshuizenbeleid 

De kadernota’s vastgoed- en dorpshuizenbeleid vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. De kadernota vastgoedbeleid vast te stellen. 

2. De kadernota dorpshuizenbeleid vast te stellen. 

3. De kadernota’s vastgoed- en dorpshuizenbeleid ter besluitvorming 

voor te leggen aan de raad. 

4. De raadsvoorstellen vastgoed- en dorpshuizenbeleid vast te stellen. 

 

5 

 

Bestemmingsplan Commissieweg 

Stichting Zuidoostzorg bereidt een nieuwbouwplan voor aan de Commissieweg 

te Beetsterzwaag. Onderdeel daarvan is een nieuw bestemmingsplan. Het 

voorontwerpbestemmingsplan is in procedure geweest. Op basis van de 

ingekomen inspraakreacties van omwonenden is het plan op een aantal punten 

bijgeschaafd. 

Nu is het ontwerpbestemmingsplan klaar om in procedure gebracht te worden. 

 

Besluit: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Commissieweg 2 tm 5 in procedure te 

brengen, onder voorbehoud van een laatste ambtelijke check, zoals 

verwoord in de inleiding. 
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Energieprogramma 2022 - 2025 provincie Fryslân 

De provincie Fryslân actualiseert het provinciaal beleid voor duurzame energie. 

In het Energieprogramma 2022-2025 wordt de taakstelling van de provincie 

om te voldoen aan het klimaatakkoord uitgewerkt. Het concept programma ligt 

op dit moment ter inzage. Wij hebben de mogelijkheid om een reactie te 

geven. Eerder hebben wij in OWO samenwerking ambtelijk gereageerd. Ons 

voorstel is nu om als OWO-gemeenten voor twee onderwerpen aandacht te 

vragen. Dat betreft de aandacht voor de positie van groengas en de 

coördinatie/afstemming voor de energiecoaches die in Fryslân actief zijn. Een 

concept inspraakreactie is bijgevoegd. Om reden dat Opsterland voorzitter is 

van de OWO-beleidstafel duurzaam, ligt het initiatief voor de gezamenlijke 

inspraakreactie bij Opsterland. 

 

Besluit: 

1. De inspraakreactie aan het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Fryslân vast te stellen. 

2. De inspraakreactie mede namens de gemeenten Oost- en 

Weststellingwerf te versturen (onder voorbehoud positieve 

besluitvorming in deze gemeenten). 

 

7 

 

Raadsvoorstel Adviesvraag Commissariaat voor de Media over aanvraag lokale 

omroep 

Van het Commissariaat voor de Media is het verzoek ontvangen om de 

gemeenteraad een advies uit te laten brengen over de aanvraag voor een 

zendmachtiging als lokale omroep voor Opsterland (en Smallingerland en 

Heerenveen) voor Smelne FM te Drachten. 

Het Commissariaat vraagt de gemeenteraad de aanvraag te toetsen aan 3 

criteria. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen Het Commissariaat voor de Media 

geen positief advies te geven over de aanvraag voor een 

zendmachtiging als lokale omroep van Smelne FM. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen. 

3.  
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Raadsvoorstel vaststellen Veenweideprogramma 2021-2030 

Het Veenweideprogramma 2021-2030 ligt bij de veenweidegemeenten voor ter 

vaststelling. Het programma is voor de zomer door Provinciale Staten van de 

provincie Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân 

vastgesteld. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen. 
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Riedsfoarstel Fêststellen taalbeliedsplan "Romte foar Taal" 

It Frysk taalbelied moast aktualisearre wurde. Nei dat it kolleezje de 

Startnotysje Frysk Taalbelied fêststeld hat yn febrewaris 2021, is de útwurking 

fan in nij taalbelied oppakt. 

Foar leit no in nij taalbeliedsplan "Romte foar Taal". 

Dat kin ter fêststelling foarlein wurde oan de gemeenteried. 

 

Besluit: 

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen: 

a. Het taalbeleidsplan "Romte foar Taal" vast te stellen. 

b. De reactienota bij het taalbeleidsplan vast te stellen. 

c. Kennis te nemen van het Projektplan "Romte foar Taal". 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel "Fêststellen taalbeliedsplan "Romte foar 

Taal"vast te stellen. 
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Informeren raad stand van zaken nieuwe Wet inburgering 

Informeren van de raad over de stand van zaken nieuwe Wet inburgering. 

 

Besluit: 

1. De raadsbrief over de stand van zaken nieuwe Wet inburgering vast te 

stellen en te versturen naar de gemeenteraad. 
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Project Wetterwille 

Bekostiging project Wetterwille en vaststellen verantwoordelijk 

portefeuillehouder. 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de inzet van de Gezonde leefstijlinterventies als 

bekostiging project Wetterwille. 

2. Wethouder Libbe de Vries als verantwoordelijk wethouder aan te wijzen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021 

(week 43).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


