
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

05-10-2021 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie West: vergaderzaal 1.13 

Voorzitter Wethouder Postma 

Aanwezig 

Afwezig 

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

Ellen van Selm 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Technische vragen begroting 2022 

Er zijn 186 vragen over de begroting 2022 en end term review ontvangen. 

Zeven van de negen fracties hebben vragen ingeleverd. De vragen zijn per 

fractie in een eigen hoofdstuk gezet en genummerd. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de technische vragen van de fracties over de 

begroting 2022 vast te stellen. 

2. De brief aan de raad daartoe vast te stellen. 
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Informeren raad over oordeel NO 01-09-2021 

Op 1 september 2021 heeft de Nationale Ombudsman ons geïnformeerd dat 

de klachten van een inwoner van Nij Beets tegen de gemeente Opsterland, 

buiten behandeling zijn gelaten resp. niet aanleiding geven tot een nader 

onderzoek. Omdat één van deze klachten betrekking had op gedragingen van 

de gemeenteraad, is het wenselijk de gemeenteraad op de hoogte te brengen 

van het oordeel van de Nationale Ombudsman. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad te informeren over het oordeel van de Nationale 

Ombudsman d.d. 1 september 2021 door bijgaande brief. 
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Verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning voor de 

bouw van een woongebouw aan de Weibuorren 69 -71 in Ureterp 

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 

een woongebouw aan de Weibuorren 69-71 in Ureterp. Omdat deze 

vergunning verleend moet worden met de uitgebreide procedure van de Wabo, 

is het nodig dat de gemeenteraad daarvoor een verklaring van geen 

bedenkingen afgeeft. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voorstellen om een (ontwerp)verklaring van geen 

bedenkingen af te geven, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning, met toepassing van artikel 

2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, voor de bouw van een 

woongebouw aan de Weibuorren 69-71 in Ureterp. 

2. Het bijgevoegde concept raadsvoorstel vast te stellen. 
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Vaststellen informerende brief aan de raad over de ontwikkelingen in het 

gebied naast kindcentrum Loevestein Gorredijk 

Vaststelling van de informerende brief aan de raad naar aanleiding van de 

motie M718 over de ontwikkelingen in het gebied naast kindcentrum 

Loevestein Gorredijk. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de ontwikkelingen in het gebied naast 

kindcentrum Loevestein in Gorredijk vast te stellen. 
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Beantwoording vraag Opsterland Belang over verkoop van Loevestein 4 oost 

Gorredijk 

Brief aan de raad met beantwoording van de vraag van raadslid H. de Jong van 

Opsterlands Belang over de financiële afhandeling van de verkoop van 

Loevestein 4 oost Gorredijk aan Van Wijnen projectontwikkeling. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de vraag van Opsterlands Belang over de 

verkoop van Loevestein 4 oost vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de kinderopvangtoeslagaffaire 

Beantwoording schriftelijke vragen van raadsfractie PvdA over de 

kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadsfractie PvdA 

over de kinderopvangtoeslag vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-OpsterLanders over toelagen 

voor studenten met een beperking 

Beantwoording schriftelijke vragen van raadsfractie GroenLinks-OpsterLanders 

over toelagen voor studenten met een beperking. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadsfractie 

GroenLinks-OpsterLanders over toelagen voor studenten met een 

beperking vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de aanbesteding Jeugdzorg in 

Fryslân 

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD over de aanbesteding 

Jeugdzorg in Fryslân. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de 

aanbesteding Jeugdzorg in Fryslân vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021 

(week 41).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


