
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

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 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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ALV VNG 16 juni 2021 

Op 16 juni 2021 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 

Wethouder Rob Jonkman vertegenwoordigt de gemeente Opsterland tijdens 

deze ALV. Bij de agenda voor de ALV is een annotatie geschreven. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de annotatie bij de agenda van de ALV van de VNG 

op 16 juni 2021. 

2. Wethouder Jonkman aan te wijzen als stemgerechtigde 

vertegenwoordiger van de gemeente bij de ALV van de VNG op 16 juni 

2021. 
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Effecten meicirculaire voor PPB 2021 

De effecten van de meicirculaire 2021 zijn bepaald voor onze gemeente. In een 

brief aan de raad worden deze nader toegelicht. Ook wordt de bijgestelde 

begrotingswijziging voor 2021 aangeboden. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad “Effecten meicirculaire voor PPB 2021” vast te 

stellen. 
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Beantwoording technische vragen JR2020 en PPB 2021 

Er zijn 162 vragen over de jaarstukken 2020 en perspectiefbrief 2021 

ontvangen. Acht van de negen fracties hebben vragen ingeleverd. De vragen 

zijn per fractie in een eigen hoofdstuk gezet en genummerd. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de technische vragen van de fracties over de 

jaarstukken 2020 en perspectiefbrief 2021 vast te stellen. 

 



 

Pagina 2 

 

5 

 

Vaststellen uitgangspunten actualisatie IHP en Verordening Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs 

Het huidige Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Op weg naar betaalbare 

kwaliteit’ van de gemeente Opsterland uit 2016 is toe aan een 

actualiseringsslag. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs wordt 

tegelijkertijd geactualiseerd. De te hanteren uitgangspunten met betrekking tot 

de opstelling van beide beleidsdocumenten en de inhoudelijke externe 

communicatie leggen wij aan u voor ter vaststelling. 

 

Besluit: 

1. Voor de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan de volgende  

uitgangspunten te hanteren: 

    a. de actuele VNG-normbedragen te hanteren voor de berekening van de toe     

        te kennen voorziening onderwijshuisvesting; 

    b. wanneer een bouwplan sober en doelmatig is opgesteld en het blijkt dat   

        het niet haalbaar is om het gebouw te realiseren dan wordt de raad   

        gevraagd aanvullende middelen beschikbaar te stellen; 

    c. op de navolgende projecten maatwerk toe te passen en als separate   

        processen te beschouwen en buiten de actualisatie van het IHP te houden; 

        1. IKC De Finne in Beetsterzwaag 

        2. MFA De Tynje in Tijnje 

        3. Huisvesting gefuseerde basisscholen in Wijnjewoude 

        4. Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk 

    d. alle overige processen en huisvestingsaanvragen mee te nemen bij de  

        actualisatie van het IHP; 

    e. nieuwe beleidsuitgangspunten te formuleren om in aanmerking te komen  

        voor bekostiging van onderwijshuisvesting vanuit de gemeente en de  

        wijze van aanvragen te herijken. 

2. De opdracht te geven voor de opstelling van een twee nieuwe 

Verordeningen, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

    a. in 2021 voor te stellen aan de raad om de huidige Verordening aan te  

       passen door de actuele VNG-normbedragen en ruimtebehoefteberekening  

       hierin op te nemen; 

    b. in 2022 voor te stellen aan de raad om de Verordening integraal in te  

        trekken en gelijktijdig tot het vaststellen van een volledig geactualiseerde  

        verordening over te gaan die is gebaseerd op de modelverordening van    

        de VNG. 

3. De bijgevoegde brief aan de schoolbesturen over de actualisatie van het IHP 

en de Verordening vast te stellen (bijlage 1). 
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Schriftelijke vragen van dhr. De Jong van OB over bediening brug PHK 

Op 1 juni 2021 heeft de heer De Jong van fractie Opsterlands Belang 

schriftelijke vragen gesteld over de bediening van de brug in het 

Polderhoofdkanaal bij de Geawei. Met bijgevoegde brief worden de 

vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. De Jong van 

Opsterlands Belang over de bediening van de brug in het 

Polderhoofdkanaal vast te stellen. 
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Beantwoording motie woonforensenbelasting 

Dit advies betreft de beantwoording van de motie woonforensenbelasting, 

zoals ingediend op 2 november 2020. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde informerende raadsbrief vast te stellen als antwoord op 

de motie ‘Woonforensenbelasting’, ingediend op 2 november 2020. 
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Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein 

De gemeenteraad wordt door middel van bijgevoegde brief uitgenodigd voor 

de klankbordbijeenkomst Sociaal Domein op 28 juni 2021. 

 

Besluit: 

1. De raadsbrief met een uitnodiging voor de klankbordbijeenkomst 

Sociaal Domein vast te stellen. 
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Afwijken advies Hûs en Hiem 

Afwijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan het revitaliseren van een luifel en gevels van een bestaand 

pompstation op het adres Koaibosk 4 Terwispel. 

 

Besluit: 

1. Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem van 7 april 2021. 

2. De welstandscommissie Hûs en Hiem hiervan in kennis te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021 

(week 25).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


