
Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

17-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Wethouder Postma 

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 

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Opsterlands Belang over 

woningbouwlocaties Beetsterzwaag 

Op 20 april heeft Opsterlands Belang schriftelijke vragen gesteld over 

woningbouwlocaties in Beetsterzwaag. Met bijgevoegde brief worden de vragen 

beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie Opsterlands 

Belang vast te stellen. 

 

3 

 

Vaststellen regionale woningbouwafspraken 2020 tot 2030 

Voor de regio Zuidoost Fryslân zijn er nieuwe woningbouwafspraken gemaakt 

voor de periode 2020 tot 2030 met de provincie. De gemaakte afspraken zijn 

verwoord in de bijgevoegde brief. Deze gemaakte afspraken worden nu aan de 

colleges van de 5 gemeenten ter vaststelling voorgelegd. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de in de brief vastgelegde regionale 

woningbouwafspraken. 

2. Na instemming van alle 5 colleges de gemeenteraad schriftelijk te 

informeren over de gemaakte afspraken. 

3. De informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen. 
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StartWijzer Jaarverslag 2020-2021 en Actieplan 2022-2024 

Na afloop van ieder schooljaar wordt door de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie (RMC) een regionaal jaarverslag opgemaakt. De zeven 

gemeenten uit regio de Friese Wouden werken samen onder de naam 

startWijzer. Het doel van startWijzer is dat alle jongeren met een 

startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. In het startWijzer Jaarverslag 2020-

2021 wordt verantwoording afgelegd over het beleid dat gevoerd werd in deze 

periode. Daarnaast worden de resultaten die hiermee bereikt zijn op het gebied 

van het voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten gepresenteerd. 

Verder is het startWijzer Actieplan 2022-2024 opgesteld. Met de bijgevoegde 

brief worden beide documenten ter kennisgeving aangeboden aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. Het deel van het startWijzer Jaarverslag 2020-2021 dat betrekking 

heeft op de gemeente Opsterland vast te stellen. 

2. Het startWijzer Actieplan 2022-2024 vast te stellen. 

3. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026 Comprix 

In Opsterland wordt het openbaar basisonderwijs bestuurd door stichting 

Comprix. In de wet staat dat schoolbesturen voor openbaar basisonderwijs 

ieder jaar in een begroting moeten laten zien hoe zij hun taken uitvoeren. 

Stichting Comprix heeft de begroting voor het jaar 2022 en het 

meerjarenperspectief 2023-2026 ingediend bij de gemeente Opsterland. Het 

college stelt de gemeenteraad voor de begroting voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 

2023-2026 van stichting Comprix voor kennisgeving aan te nemen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022   

(week 21).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


