
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

23-11-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Digitale vergadering 

Voorzitter Wethouder Postma bij afwezigheid van de burgemeester 

Aanwezig 

Afwezig 

Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en Marjan van der Weij 

Ellen van Selm 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Benoeming leden hoofdstembureau verkiezing gemeenteraad 

De leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad worden voor vier kalenderjaren benoemd. Voor de kalenderjaren 

2022-2025 moeten de leden opnieuw worden benoemd. Het hoofdstembureau 

heeft vijf leden, van wie één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter. 

Ingevolge de Kieswet is de burgemeester voorzitter van het hoofdstembureau. 

Daarnaast moeten er drie plaatsvervangende leden worden benoemd. 

 

Besluit: 

1. Als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau te 

benoemen: de loco-burgemeester. 

2. Als leden van het hoofdstembureau te benoemen: de wethouders en de 

gemeentesecretaris. 

3. Als plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau te benoemen: 

de teammanager dienstverlening, de adviseur dienstverlening, de 

medewerker verkiezingen dienstverlening. 

 

  



 

Pagina 2 

 

3 

 

Raadsvoorstel centraal tellen stemmen 

Om het tellen van de stembiljetten beter te laten verlopen heeft de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een experiment in het leven 

geroepen. Alle stemmen worden dan daags na de verkiezingsdag op een 

centrale locatie geteld. Om aan het experiment mee te kunnen doen is 

instemming van de gemeenteraad nodig. 

 

Besluit: 

1. Bijgaand raadsvoorstel "Instemmen met centraal tellen stembiljetten" 

vast te stellen. 

 

4 

 

OWO Informatievisie 2021 - 2024 

Het college heeft besloten de OWO-informatievisie 2021 – 2024 vast te stellen. 

De OWO-informatievisie 2021 – 2024 is kaderstellend en richtinggevend voor 

de informatievoorziening van de OWO-gemeenten in de toekomst. 

 

Besluit: 

1. De OWO- informatievisie 2021 – 2024 vaststellen. 

2. De vastgestelde informatievisie 2021 – 2024 ter kennisname aan de 

raad te sturen. 

 

5 

 

Vaststellen Subsidieregeling reductie energiegebruik woningen Opsterland 

In februari jl. heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties onze aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen toegekend. Onderdeel van de aanvraag is het beschikbaar stellen 

van kortingsvouchers voor kleine energiebesparende maatregelen. Dit zal 

worden uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket. Voor de uitvoering is een 

subsidieregeling nodig. Ook moet het Duurzaam Bouwloket daarvoor het 

mandaat krijgen. 

 

Besluit: 

1. De “Subsidieregeling reductie energiegebruik woningen Opsterland” 

vast te stellen. 

2. Duurzaam Bouwloket te mandateren om de subsidieregeling uit te 

voeren, zoals geregeld in artikel 11 van de subsidieregeling. 
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Wijziging Subsidieregeling peuteropvang en VVE gemeente Opsterland 

Alle peuteropvanglocaties in de gemeente Opsterland bieden Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE). Per 1 januari 2022 moet een pedagogisch 

beleidsmedewerker en/of coach worden ingezet op peuteropvanglocaties. 

Gemeenten ontvangen hiervoor budget van het Rijk en moeten de kosten van 

de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach vanaf 

1 januari 2022 meenemen in de subsidie aan VVE-aanbieders. Om dit mogelijk 

te maken moet de betreffende subsidieregeling gewijzigd worden. 

 

Besluit: 

1. De 'Subsidieregeling peuteropvang en VVE gemeente Opsterland 2021' 

vast te stellen. 

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking 

ervan in het Gemeenteblad. 

3. De subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020 

wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze 

subsidieregeling, met dien verstande dat zij blijft gelden voor 

aanvragen die zijn ontvangen voor inwerkingtreding van deze 

subsidieregeling. 

4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 

peuteropvang en VVE gemeente Opsterland 2021. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 november 

2021 (week 48).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


