
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

24-08-2021 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie Raadszaal 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en  

Marjan van der Weij 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

 

2 

 

Informeren gemeenteraad over uitspraak ABRvS inzake bestemmingswijziging 

recreatiewoning 

Op 28 juli 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna 

ABRvS) uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de weigering om een 

bestemmingsplan vast te stellen voor de wijziging van de bestemming van een 

perceel te Nij Beets. De ABRvS heeft het beroep op alle punten 

ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de ABRvS is er geen grond voor het 

oordeel dat de raad bij de voorbereiding en vaststelling van het plan niet 

zorgvuldig alle belangen tegen elkaar heeft afgewogen en dat de raad uit het 

oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet in redelijkheid heeft kunnen 

besluiten tot afwijzing van de aanvraag om een bestemmingsplan vast te 

stellen voor de wijziging van de bestemming. Tegen deze uitspraak staan geen 

rechtsmiddelen open. Voorgesteld wordt de Gemeenteraad schriftelijk te 

informeren over deze uitspraak. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de gemeenteraad, waarbij zij geïnformeerd wordt over de 

uitspraak van 28 juli 2021 inzake de bestemming van de 

recreatiewoning te Nij Beets, vast te stellen. 
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Reactie op vraag GroenLinksOpsterlanders over invloed monomestvergisting 

op de weidegang 

Bij brief van 1 juni 2021, kenmerk 008679991 hebben wij gereageerd op 

schriftelijke vragen van GroenLinks-Opsterlanders en D66 over mestvergisters 

in Opsterland. In de raadsvergadering van 5 juli 2021 heeft mevrouw Beintema 

van GroenLinks-Opsterlanders een aanvullende vraag gesteld. Met de 

bijgevoegde brief reageren wij daarop. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde beantwoording van de vraag van de fractie GroenLinks-

Opsterlanders vast te stellen. 
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Besluit toekenning planschadevergoeding naar aanleiding van het 

bestemmingsplan "Buitengebied" (2014) 

In juli 2021 heeft de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) advies 

uitgebracht over het planschadeverzoek van 3 september 2020 naar aanleiding 

van het bestemmingsplan "Buitengebied" (2014). Voorgesteld wordt het door 

de SAOZ geadviseerde bedrag aan schadevergoeding toe te kennen. 

 

Besluit: 

1. Planschade toe te kennen aan de verzoekers volgens het advies van de 

SAOZ. 

2. Deze planschade inclusief wettelijke rente en advieskosten ten laste te 

brengen van de post "planschade". 

3. De inhoud van dit besluit via bijgevoegde brief aan de verzoekers 

kenbaar te maken. 
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VNG Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025 

Ledenraadpleging VNG over Cao Sociale Werkvoorziening 2021 - 2025. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao 

voor de Sociale Werkvoorziening 2021 - 2025. 

2. De gemeentesecretaris opdracht te geven de onder 1 genoemde 

instemming namens het college te communiceren aan de VNG in het 

kader van de ledenraadpleging over de cao Sociale Werkvoorziening 

2021 - 2025. 

3. De informerende brief aan de raad vast te stellen. 
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Pilots Odensehuizen 

Het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een belangrijk uitgangspunt 

in ons beleid. Ook bij (beginnende) dementieklachten willen we 

bewerkstelligen dat onze inwoners zoveel mogelijk in en door hun eigen 

omgeving worden opgevangen en ondersteund. Odensehuizen kunnen hierbij 

een belangrijke rol vervullen. Wij gaan in Beetsterzwaag en Gorredijk een pilot 

opzetten met een Odensehuis. Hiervoor moeten samenwerkingsafspraken 

worden gemaakt. 

 

Besluit: 

1. In Beetsterzwaag en Gorredijk een pilot met Odensehuizen te starten en 

daarvoor de bijgevoegde samenwerkingsafspraken aan te gaan met 

betreffende initiatiefnemers. 

 

De burgemeester besluit:  

1. Wethouder De Vries te machtigen om de onder 1 genoemde 

samenwerkingsafspraken te ondertekenen. 
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Informatiebrief Caparis NV over corona deel 6 

Caparis NV heeft een zesde informatiebrief gestuurd over hun dienstverlening 

en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze informatiebrief brengt 

Caparis NV u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Caparis. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis. 

2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te 

stellen. 
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Uitnodiging belanghoudersbijeenkomst actualisatie woonvisie 

In het stappenplan voor de actualisatie van de woonvisie is opgenomen dat er 

een belanghoudersbijeenkomst wordt georganiseerd om input op te halen. Als 

belanghouders worden onder meer uitgenodigd: woningcorporaties Elkien en 

WoonFriesland, huurdersvereniging De Bewonersraad, zorg- en 

welzijnspartijen, Adviesraad Sociaal Domein, makelaars en ontwikkelaars, 

bouwers, banken en Plaatselijke Belangen. Raadsleden worden ook uitgenodigd 

om als toehoorder aanwezig te zijn. De belanghoudersbijeenkomst, waarbij de 

insteek is dat deze fysiek is, vindt plaats op donderdagavond 26 augustus 

2021. Bijgevoegd is de uitnodiging voor de belanghoudersbijeenkomst. 

 

Besluit: 

1. De uitnodigingsbrief voor de belanghoudersbijeenkomst op 26 

augustus 2021 voor de actualisatie van de woonvisie, vast te stellen. 

 

  

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021 

(week 35).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


