
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

22-03-2022 

Tijd 9:30 - 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. 
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Beschikbaar stellen middelen aanpak energiearmoede 

Op 20 januari 2022 heeft de gemeente Opsterland de beschikking middelen 

aanpak energiearmoede ontvangen. Met deze beschikking is een specifieke 

uitkering van € 314.614 toegekend. Vanwege zijn budgetrecht moet de raad 

deze subsidies nog beschikbaar stellen voor de uitvoering voor zowel de baten 

als de lasten. 

 

Besluit: 

1. Het bijgaande raadsvoorstel (0086252509) vast te stellen. 
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Brief denktank De Skâns vervolgproces 

Op 21 januari 2022 heeft de denktank van De Skâns het college een brief 

gestuurd. In deze brief wordt een toelichting gegeven op op het vervolgproces 

van de ontwikkelingen van De Skâns en vraagt de denktank een financiële 

bijdrage voor een locatiestudie. Met de bijgevoegde brief geeft het college 

een reactie en wordt een afschrift naar de gemeenteraad gestuurd. 

 

Besluit: 

1. De beantwoordingsbrief aan de denktank De Skâns vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie PvdA over nasleep uitvoering 

project De Sweach 

Op 11 februari 2022 heeft de heer J. Harmsma van de fractie PvdA schriftelijke 

vragen gesteld over nasleep uitvoering project 'De Sweach'. Met de bijgevoegde 

brief worden de gestelde vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie PvdA over 

nasleep uitvoering project 'De Sweach' vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties GroenLinks-Opsterlanders, 

D66 en BAS over overlast heiwerkzaamheden Beetsterzwaag 

Op 16 februari 2022 hebben de fracties GroenLinks-Opsterlanders, D66 en 

BAS schriftelijke vragen gesteld over overlast heiwerkzaamheden 

Beetsterzwaag. Met de bijgevoegde brief worden de gestelde vragen 

beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties 

GroenLinks-Opsterlanders, D66 en BAS over overlast 

heiwerkzaamheden Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Verbouwing en verduurzamen vml. Groene kruis gebouw Gorredijk 

De gemeente heeft de locatie van het voormalig Groen kruis Gebouw aan de 

Jan Eisingastrjitte 2 te Gorredijk in 2021 aangekocht. Het voornemen is om in 

het gebouw een 2-tal maatschappelijke functies te vestigen. Om deze functies 

uit te kunnen voeren moet er een verbouwing en verduurzaming van het 

gebouw plaats vinden. Hiervoor is een krediet nodig om deze kosten te 

dekken. 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen een bedrag van 247.538,- beschikbaar te stellen 

voor de verbouw en verduurzaming van het voormalige Groene Kruis-

gebouw aan de Jan Eisingastrjitte 2 te Gorredijk. 

2. Na instemming van de raad het convenant met de Voedselbank te 

ondertekenen. 
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Afsprakenkader sport gemeente Opsterland 2022-2026 

Het sportbeleid heeft zich in de afgelopen jaren gekenmerkt door afzonderlijke 

notities en projecten. Met dit afsprakenkader sport willen wij huidige afspraken 

op het gebied van sportstimulering en sportvelden op papier zetten. 

 

Dit afsprakenkader sport richt zich op buitensportaccommodaties (sportvelden) 

en sportstimulering. 

 

Besluit: 

1. Het afsprakenkader sport gemeente Opsterland 2022 – 2026 vast te 

stellen. 

2. De brief aan de raad over het afsprakenkader sport gemeente 

Opsterland 2022 – 2026 vast te stellen. 
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Inzet subsidiemiddelen ZonMw inzake dementie 

De gemeente Opsterland heeft van ZonMw een subsidie toegekend gekregen 

voor onderzoek en planvorming ten aanzien van dementie in de gemeenten 

Heerenveen, Weststellingwerf en Opsterland. De drie gemeenten hebben een 

projectovereenkomst afgesloten over de inzet van deze middelen. 

 

Besluit: 

1. Aan Partoer opdracht te verlenen om als projectleider op te treden 

inzake de drie onderdelen van het project. 

2. Aan 2MakeItHappen opdracht te verlenen om als projectregisseur op te 

treden inzake het gehele project waarvoor ZonMw subsidie heeft 

verleend. 

3. De projectovereenkomst tussen de gemeenten Heerenveen, Opsterland 

en Weststellingwerf aan te gaan. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. De manager van het team ontwikkeling sociaal domein P. De Greve 

volmacht te verlenen om deze projectovereenkomst te ondertekenen. 
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Inzet bevoegdheden Tijdelijke Wet Maatregelen 

De burgemeester legt over de inzet van de bevoegdheden die haar op grond 

van de Tijdelijke Wet Maatregelen (hierna: TWM) toekomen verantwoording af 

aan de gemeenteraad. Met de gemeenteraad is afgesproken deze 

verantwoording één keer per acht weken per brief te geven. Zolang de TWM 

van kracht is. De vijfde verantwoordingsbrief ligt nu voor. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de inzet van de bevoegdheden op grond van 

de Tijdelijke Wet Maatregelen vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022   

(week 13).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


