
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

21-06-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

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 

 

ALV VFG 21 juni 2022 

Op 21 juni 2022 vindt de algemene ledenvergadering van de VFG 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 VFG 

op 21 juni 2022. 

2. Wethouder Jonkman aan te wijzen als stemgerechtigde 

vertegenwoordiger van de gemeente bij de ALV van de VFG op 21 juni 

2022. 
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Bestemmingsplan uitbreiding Langezwaag-Noord 

In Langezwaag wordt een uitbreidingsplan voorbereid. Om dit te realiseren is 

een bestemmingsplanprocedure nodig. De gemeenteraad heeft de Nota van 

Uitgangspunten vastgesteld en het voorontwerp is in procedure geweest. Het 

ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om in procedure gebracht te worden. 

Zonder bestemmingsplanprocedure is het niet mogelijk om het gewenste 

uitbreidingsplan te realiseren. 

 

Besluit: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Langezwaag Noord in procedure te 

brengen. 
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Ontwikkeling locatie De Trime 

Stichting Koningshof was bezig een plan voor te bereiden op locatie De Trime 

in Beetsterzwaag. Omdat er aantoonbaar ook andere geïnteresseerde 

ontwikkelaars zijn voor deze locatie, is het ons niet toegestaan deze locatie te 

gunnen aan Stichting Koningshof. Dit volgt uit het Didam-arrest van 26 

november 2021. 

 

Besluit: 

1. De brief over de voorgenomen ontwikkeling van locatie De Trime vast 

te stellen. 
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Antwoord motie kwijtscheldingsnorm 

Tijdens de behandeling van de begroting 2022 op 8 november 2021 is door de 

gemeenteraad een motie aangenomen. Het onderwerp van deze motie is: 

‘Agendapunt Begroting 2022, Programma 6, Sociaal domein, Thema Uitvoering 

sociale wetgeving’ (zie bijlage 1) en gaat over de kwijtscheldingsnorm van de 

gemeentelijke belastingen. In deze motie verzoekt de gemeenteraad het 

college een tweetal vragen te onderzoeken. De bijgevoegde raadsbrief bevat de 

antwoorden op de twee gestelde vragen. Het antwoord op de motie is door 

organisatorische drukte blijven liggen. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de beantwoording van de motie van 8 

november 2021 over de kwijtscheldingsnorm, vast te stellen. 
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Deelname aan REACT- EU Arbeidsmarktregio Friesland 

De centrumgemeente Leeuwarden ontvangt namens de arbeidsmarktregio 

Friesland 6,3 miljoen euro subsidie uit het Europese Corona Noodfonds, 

genaamd REACT-EU. Deze gelden heeft de Europese Commissie beschikbaar 

gesteld voor de periode februari 2020 tot en met juni 2022 om 

de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te 

pakken. De centrumgemeente Leeuwarden verdeelt deze Europese subsidie 

over alle Friese gemeenten, op basis van het aantal bijstandsgerechtigden. De 

Friese gemeenten zetten deze subsidie in voor ondersteuning en 

bemiddeling naar werk voor 4.755 werkzoekenden. De centrumgemeente 

Leeuwarden stemt de samenwerking met de Friese gemeenten af door middel 

van samenwerkingsovereenkomsten, waaronder met de gemeente Opsterland. 

Deze overeenkomst is toegevoegd in bijlage 0. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst met 

centrumgemeente Leeuwarden. 

2. De besteding van het gemeentelijke aandeel REACT-EU Actieve Inclusie 

ad €156.004 vast te stellen. 

3. Bij de eerst volgende technische begrotingswijziging de inkomsten en 

uitgaven voor programma 6 te verhogen. 
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Uitgaande brief Natuurvereniging Geaflecht 

Brief Natuurvereniging Geaflecht. 

 

Besluit: 

1. De brief aan Natuurvereniging Geaflecht inzake vuur in de open lucht 

vast te stellen. 
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Beantwoording technische vragen perspectiefbrief 2022 

Er zijn 65 vragen over de perspectiefbrief 2022 ontvangen. De vragen zijn per 

fractie genummerd en beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad 'Beantwoording technische vragen perspectiefbrief 

2022' vast te stellen. 

2. De bijlage met de beantwoording van de technische vragen van de 

fracties over de perspectiefbrief 2022 vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 juni 2022   

(week 26).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


