
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

07-12-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Digitale vergadering 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm (vanaf agendapunt 7.2), 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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Raadsvoorstel Nieuwe  Subsidieregeling Cultuur Evenementen 

Door de gemeenteraad zijn in 2019 besluiten genomen over het rapport van de 

Rekenkamer Opsterland over de subsidieregeling Cultuur Promotie 2016. In 

het kader van de uitvoering van die besluiten is een evaluatie van de regeling 

Cultuur Promotie uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het voorstel om 

een nieuwe subsidieregeling voor Cultuur Evenementen in te stellen. De 

beleidsnotitie "Cultuur Promotie wordt Cultuur Evenementen" moet vastgesteld 

worden door de gemeenteraad. Ook moet de 

gemeenteraad de Verordening Cultuur Promotie 2016 intrekken. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen: 

a) De beleidsnotitie "Cultuur Promotie wordt Culturele 

Evenementen" vast te stellen. 

b) De Verordening Cultuur Promotie 2016 in te trekken met ingang 

van 1 januari 2022. 

2. Het raadsvoorstel "Nieuwe Subsidieregeling Cultuur Evenementen" vast 

te stellen. 

3. De subsidieregeling Cultuur Evenementen Opsterland 2021 vast te 

stellen, onder voorbehoud van het raadsbesluit over de beleidsnotitie 

"Cultuur Promotie wordt Cultuur Evenementen". 
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Intentieovereenkomst Kindcentrum De Finne Beetsterzwaag 

Voor het initiëren van het gezamenlijk project bouw van Kindcentrum De Finne 

(multifunctionele accommodatie met basisschool, kinderopvang, kantine en 

kleedaccommodatie voor VV De Sweach) te Beetsterzwaag is een 

intentieovereenkomst opgesteld. Intentieovereenkomsten worden normaal 

gesproken ondertekend door de burgemeester. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst Kindcentrum De Finne te 

Beetsterzwaag. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Anko Postma te machtigen de intentieovereenkomst te 

ondertekenen. 
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Informeren raad over onderhoud wegen 2022 

Op 5 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Hierin 

wordt uw college opgedragen om de raad jaarlijks te informeren over het 

geplande grote onderhoud aan de wegen. Met bijgevoegde brief en lijst met 

straatnamen wordt aan deze motie invulling gegeven. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde brief aan de raad over het geplande grote onderhoud 

aan wegen vast te stellen. 
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Verzoek (her)benoemen leden raad van toezicht Stichting Comprix 

De openbare basisscholen in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en 

Weststellingwerf horen bij Stichting Comprix. Aan de stichting is een raad van 

toezicht verbonden. Deze raad houdt toezicht op de werkzaamheden van de 

bestuurder, de resultaten en de kwaliteit van de openbare basisscholen. 

Stichting Comprix heeft een verzoek ingediend voor het (her)benoemen van 

leden voor de raad van toezicht. 

 

Besluit: 

1. De heer Marijn Molema voor te dragen bij de gemeenteraad als lid van 

de raad van toezicht van Stichting Comprix met ingang van 29 

september 2021 voor de eerste termijn. 

2. Mevrouw Jorine Janssen en de heren Danny Buma en Ate Sietzema, met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2021 voor te dragen bij de 

gemeenteraad als lid van de raad van toezicht voor de tweede termijn. 

3. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang aanleg glasvezel 

Op 11 november 2021 heeft mevrouw Bruining van Opsterlands Belang 

schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. 

Met bijgevoegde brief worden deze schriftelijke vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over glasvezel in het buitengebied vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 december 

2021 (week 50).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


