
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

09-11-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

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 

 

Technische begrotingswijziging dec 2021 

Om de Verantwoording 2021 rechtmatig op te kunnen stellen is een 

begrotingswijziging noodzakelijk. Door de voorgestelde budgetoverhevelingen 

wijzigt ook de begroting 2022. De begrotingswijzigingen liggen nu ter 

besluitvorming voor. De wijzigingen worden in de bijlage, getiteld 

"Technische begrotingswijzigingen december 2021", toegelicht. 

 

Besluit: 

1. Bijlage Technische begrotingswijzigingen december 2021 vast te 

stellen. 

2. Het raadsvoorstel Technische begrotingswijzigingen december 2021 

vast te stellen. 
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Vaststellen subsidieplafonds 2022 

De raad is bevoegd de jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen. Bijgaand het 

raadsvoorstel voor het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2022. 

 

Besluit: 

1. Het bijgaand raadsvoorstel ‘vaststellen subsidieplafonds 2022’ vast te 

stellen. 
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Verordeningen 2022 

De verordeningen voor belastingen en heffingen zijn, indien noodzakelijk, 

geactualiseerd en de tarieven zijn aangepast. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel Legesverordening Opsterland 2022 vast te stellen. 

2. Het raadsvoorstel Verordening Rioolheffing Opsterland 2022 vast te 

stellen. 

3. Het raadsvoorstel Verordening Onroerende Zaak Belastingen Opsterland 

2022 vast te stellen. 

4. Het raadsvoorstel Verordening Lijkbezorgingsrechten Opsterland 2022 

vast te stellen. 

5. Het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

Opsterland 2022 vast te stellen. 

6. Het raadsvoorstel Intrekken van de verordening op de heffing en 

invordering van precariobelasting kabels en leidingen Opsterland 2017 

vast te stellen. 

 

5 

 

Afvalstoffenverordening Opsterland 2021 

Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Opsterland 2021. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Opsterland 2021 vast te 

stellen. 
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Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet 

Met dit besluit legt de gemeenteraad vast in welke gevallen de raad betrokken 

wil worden bij de besluitvorming van een omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit, door er een bindend advies aan te 

verbinden. Tevens legt de raad met dit besluit vast wanneer daarbij participatie 

verplicht is. Tenslotte legt de raad vast welke bevoegdheden tot het wijzigen 

en vaststellen van het omgevingsplan gedelegeerd worden aan het college. De 

gemeenteraad moet hierover voor de invoering van de Omgevingswet 

besluiten. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel “Verzamelbesluit omgevingswet”, vast te stellen. 
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Programmaboek Onderwijshuisvesting 2022 en Wijzigingsverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Opsterland 2021 

Het programmaboek onderwijshuisvesting 2022 vast te stellen en de VNG-

normbedragen en ruimtebehoefteberekening toe te passen voor de 

bekostiging. De raadsvoorstellen vast te stellen en ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. Het programmaboek onderwijshuisvesting 2022 vast te stellen. 

2. De VNG-normbedragen en ruimtebehoefteberekening toe te passen 

voor de bekostiging. 

3. Het raadsvoorstel voorbereidingskrediet vernieuwbouw GBS Eben 

Haëzer vast te stellen. 

4. Het raadsvoorstel wijzigingsverordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Opsterland 2021 vast te stellen. 

5. Het OOGO-verslag van 30 september 2021 vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over 

vrijwilligersverzekering 

Beantwoording schriftelijke vragen van raadsfractie Opsterlands Belang over de 

vrijwilligersverzekering. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadsfractie 

Opsterlands Belang over de vrijwilligersverzekering vast te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 november 

2021 (week 46).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


