
 

Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

14-09-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig 

Afwezig 

Ellen van Selm, Libbe de Vries, Rob Jonkman en Marjan van der Weij 

Anko Postma 

 

  

 

1 

 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 
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Archiefjaarverslag 2020 met Verbeterplan en Toezichtplan 

Archiefjaarverslag 2020 met Verbeterplan en Toezichtsplan. 

 

Besluit: 

1. Het archiefjaarverslag 2020 vast te stellen. 

2. Het vastgestelde archiefjaarverslag 2020 ter kennisname aan de raad te 

sturen. 

3. Kennis te nemen van het ‘Verbeterplan Archief- en informatiebeheer 

OWO’ versie 4.1. 

4. Kennis te nemen van de nieuwe planning van het ‘Toezichtsplan IBT 

OWO gemeenten Archief- en Informatiebeheer 2020-2023’. 
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Jacobskruiskruid in de bermen 

Op 24 augustus 2021 heeft de heer De Vries van de VVD schriftelijke vragen 

gesteld over Jacobskruiskruid in de bermen van onze gemeente. Daarnaast 

leven er mogelijk bij de raad zorgen over andere invasieve soorten zoals de 

Japanse duizendknoop. Met bijgevoegde brief worden de schriftelijke vragen 

beantwoord en wordt meer informatie gegeven over andere invasieve soorten. 

 

Besluit: 

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

Jacobskruiskruid vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-OpsterLanders over het 

Koplopersproject 

Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsfractie GroenLinks-

OpsterLanders over het Koplopersproject. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen door de raadsfractie 

GroenLinks-OpsterLanders over het Koplopersproject vast te stellen. 
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Beantwoording vragen CU over opvang vluchtelingen 

De fractie van CU heeft op 2 september 2021 schriftelijke vragen gesteld aan 

het college naar aanleiding van de oproep van de regering om 

crisisnoodopvang van vluchtelingen te voorkomen. In bijgaande brief is 

antwoord gegeven op de gestelde vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over 

de opvang van vluchtelingen vast te stellen. 
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Wmo tarieven 2021 

Op basis van de overeenkomsten die afgesloten zijn met de Wmo-aanbieders 

moeten de tarieven jaarlijks worden vastgesteld. De in eerste instantie 

vastgestelde tarieven worden aangepast. Daarnaast is het noodzakelijk de 

afgesloten overeenkomst aan te passen. 

 

Besluit: 

1. Vanaf 1 augustus 2021 de Wmo-tarieven op basis van reële prijzen te 

indexeren, gebaseerd op een mix van voor zorg geldende CAO's. 

2. De tarieven voor dagbesteding, dagbesteding plus, arbeidsmatige 

groepsbegeleiding en activerende groepsbegeleiding vanaf 1 augustus 

2021 niet langer af te ronden naar een door 60 deelbaar bedrag. 

3. De Wmo-aanbieders tot en met 31 juli 2021 uit te betalen conform de 

overeenkomsten/tarieven zoals die tot die datum geldig zijn en de 

Wmo-aanbieders vanaf 1 augustus 2021 uit te betalen conform de 

overeenkomst/tarieven die vanaf die datum geldig zijn. 

4. Hiervoor artikel 7 derde lid van de "Overeenkomst Wmo-ondersteuning 

2020 en verder gemeente Opsterland" te wijzigen. 

5. De tarieven 2021 en de overeenkomst 2021 vast te stellen. 
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TVS regeling 

Sportverenigingen zijn op dit moment een van de vele sectoren die te maken 

hebben met de gevolgen van de coronacrisis. De Rijksoverheid gaat de 

verhuurders van sportaccommodaties wederom compenseren voor gederfde 

huurinkomsten van sportverenigingen. Dit maakt het voor de gemeente 

mogelijk om de huur die sportverengingen de gemeente verschuldigd zijn voor 

het gebruik van gemeentelijke sportvoorzieningen in het tweede kwartaal van 

2021 (1 april tot en met 30 juni 2021) deels kwijt te schelden. 

 

Besluit: 

1. De gebruikersvergoeding die sportverenigingen verschuldigd zijn voor 

het gebruik van gemeentelijke sportvelden voor het tweede kwartaal 

van 2021 (1 april tot en met 30 juni 2021) te verlagen met 45%. 

2. De door het Rijk te verstrekken specifieke uitkering SPUK ter 

compensatie van gederfde huurinkomsten aan te wenden voor het 

dekken van beslispunt 1. 
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Voor elkaar plein 

Vanaf 1 januari 2022 willen we de vrijwilligersondersteuning en de 

vrijwilligersbemiddeling bundelen en in lijn met de Preventie Agenda 

Opsterland door ontwikkelen tot een online platform: het Voor Elkaar Plein. Om 

dit platform op tijd gereed te hebben, is dit jaar al de nodige voorbereiding en 

besluitvorming nodig. 

 

Besluit: 

1. Code Hans in 2022 en 2023 subsidie te verlenen van 78.000 voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het ‘Voor-Elkaar-Plein’. 

2. Code Hans tevens opdracht te verlenen om dit jaar al te starten met de 

ontwikkeling hiervan. 
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Jaarrekening 2020 Stichting Comprix 

Eén van de taken van de gemeente Opsterland is te zorgen voor voldoende 

openbaar onderwijs in de gemeente. Hiertoe beoordeelt de gemeente onder 

andere de begroting en jaarrekening van Stichting Comprix. Alle openbare 

basisscholen in Opsterland vallen bestuurlijk onder Comprix. De gemeente 

heeft de jaarrekening 2020 van Stichting Comprix ontvangen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van 

Stichting Comprix. 

2. Kennis te nemen van het verslag van de Commissie van Overleg van 

Stichting Comprix en de OWO-gemeenten. 

3. Het raadsvoorstel vast te stellen. 
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Informatie Regiofonds aan gemeenteraad 

De raad wordt met een brief geïnformeerd over de openstelling van het 

Regiofonds Regiodeal Zuidoost Friesland (eerste tranche) ingaande per 6 

september. Tot en met 30 september kunnen aanvragen worden ingediend. Bij 

de brief zitten het persbericht en een toelichtend memo als bijlagen. 

 

Besluit: 

1. De raadsbrief informatie openstelling eerste tranche Regiofonds 

Regiodeal Zuidoost Friesland met bijlagen vast te stellen. 

 

 

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

 

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

2021 (week 38).  
 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


