
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

14-12-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Raadszaal 

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 

 

Definitief vaststellen ‘Regeling rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand’ 

De cao gemeenten is niet van toepassing op de BAB’sen, vandaar dat er voor 

hen een aparte rechtspositieregeling moet worden opgesteld. 

In 2008 is de huidige rechtspositie regeling van de buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand vastgesteld. In deze regeling wordt verwezen naar 

artikelen uit de CAR-UWO. 

De Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is sinds 1 januari 

2020 van kracht. Hiermee is ook de cao gemeenten vanaf deze datum van 

kracht is. De regeling rechtspositie Babs was nog niet WNRA-proof gemaakt, 

hiervan is nu alsnog sprake. De nieuwe rechtspositie regeling verwijst naar 

artikelen uit de cao gemeenten. ‘Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand’ van de VNG is als 

uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van de nieuwe regeling. 

De regeling is voorgelegd aan het Lokaal Overleg. Zij hebben op 30 november 

2021 ingestemd met de regeling. 

 

Besluit: 

1. De ‘Regeling rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand’ definitief vast te stellen. 
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Subsidie VV De Sweach 

Op 11 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidie van € 

60.000 aan VV De Sweach ten behoeve van de nieuwbouw (008670009). Het 

verlenen van een subsidie is voorbehouden aan het college. De subsidie is een 

compensatie voor het verplaatsen en verkleinen van het oefenterrein aan 

de Vlaslaan. De subsidie is uitsluitend bestemd voor de realisatie van de 

nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging. Wij vragen u in te stemmen 

met de voorwaarden, genoemd in bijgevoegde beschikking 

en deze aan VV De Sweach te verzenden. 

 

Besluit: 

1. Aan VV De Sweach een incidentele subsidie te verlenen van € 60.000 ter 

compensatie van het verplaatsen en verkleinen van het oefenterrein aan 

de Vlaslaan. 

2. De uitgaande brief subsidieverlening aan VV De Sweach vast te stellen. 
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Vaststellen grondprijzenbrief 2022 

Op grond van de nota grondbeleid stelt het college jaarlijks de 

grondprijzenbrief vast. 

 

Besluit: 

1. De grondprijzenbrief 2022 vast te stellen. 

2. De informerende brief aan de raad vast te stellen. 

 

5 

 

Brief aan raad over parkeerbalans Beetsterzwaag 

Op 21 juni 2021 is tijdens de oriënterende raadsvergadering gesproken over 

het bestemmingsplan Beetsterzwaag Kom. Tijdens de  behandeling daarvan 

zijn vragen gesteld over de parkeerdruk in het centrum van Beetsterzwaag. 

Toegezegd is om de raad daarover nog dit jaar te informeren. Met bijgevoegde 

brief wordt aan deze toezegging voldaan. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde brief aan de raad over de parkeerbalans in 

Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Deelname Gelijke Kansen Alliantie 

De landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, 

gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van 

kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de 

leefomgeving. De komende twee jaar is de gemeente Opsterland aangesloten 

bij de GKA. 

 

Besluit: 

1. Het bijgevoegde persbericht vast te stellen. 

2. De bijgevoegde brief ter informatie aan de raad te sturen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 december 

2021 (week 51).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


