
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

01-02-2022 

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. 

 

2 

 

Vaststellen overzicht vaste subsidieontvangers 2022 

De raad is bevoegd om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2022 vast te 

stellen. Bijgaand het raadsvoorstel voor het vast stellen van het Overzicht vaste 

subsidieontvangers 2022. 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2022 

vast te stellen. 
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Verdere verkenning mogelijkheden voor een gemeentelijke energiebedrijf 

In oktober 2018 heeft de raad de motie “onderzoek naar een gemeentelijke 

energiecoöperatie” aangenomen. Daartoe is de ‘Voortgangsnotitie 

Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf Opsterland’ opgesteld. Hierin wordt 

geconcludeerd dat een energiebedrijf een waardevol instrument kan zijn om de 

lokale energietransitie te versnellen en wordt geadviseerd om een verdiepend 

onderzoek uit te voeren met daarbij het uitwerken van een 

(concept)ondernemingsplan. 

 

Besluit: 

1. Het bijgaande raadsvoorstel “Verdere verkenning mogelijkheden voor 

een gemeentelijke energiebedrijf” vast te stellen. 
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Collectieve taken GGD Fryslân in het kader van de Wvggz 2022-2024 

De bestaande dienstverleningsovereenkomst met de GGD Fryslân voor de taken 

in het kader van de Wet verplichte ggz loopt eind dit jaar af. Een vergelijkbare 

dienstverleningsovereenkomst met een looptijd van twee jaar wordt 

voorgesteld. 

 

Besluit: 

1. Samen met de andere Friese gemeenten de 

‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken GGD Fryslân in het 

kader van de Wvggz’ aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 2023. 

2. De kosten voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomsten 

van € 11.927 per jaar te dekken uit het budget Gezondheid. 
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Meldpunt zorgwekkend gedrag 2022-2024 

De pilot meldpunt zorgwekkend gedrag loopt per januari 2022 ten einde. Er 

wordt voorgesteld de uitvoering van het meldpunt in de DVO collectieve taken 

op te nemen. Met een looptijd van 2 jaar. 

 

Besluit: 

1. Samen met de andere Friese gemeenten de 

‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken in het kader van het 

meldpunt zorgwekkend aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 

2023.  

2. De kosten voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomst 

van € 5.493 per jaar te dekken uit het budget Gezondheid. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over kinderhartchirurgie 

UMCG 

Op 6 januari zijn er schriftelijke vragen van Opsterlands Belang ontvangen met 

als onderwerp kinderhartchirurgie UMCG. In deze raadsbrief gaan wij in op de 

beantwoording van de gestelde vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over kinderhartchirurgie UMCG vast te stellen 
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Afwijken welstand 

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een woning op de 

locatie Hegedyk 52 te Luxwoude. 

 

Besluit: 

1. Af te wijken van het advies van Hûs en Hiem (12 januari 2022). 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een 

woning op de locatie Hegedyk 52 te Luxwoude. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022   

(week 06).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


