
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

07-06-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, 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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Perspectiefbrief 2022 

De perspectiefbrief 2022 ligt voor u. In het perspectief zijn de noodzakelijke 

uitgaven verwerkt. Ook de meicirculaire is in de cijfers verwerkt. Het 

gepresenteerde perspectief is het uitgangspunt voor de begroting 2023. 

 

Besluit: 

1. De perspectiefbrief 2022 en de aanbiedingsbrief aan de raad vast te 

stellen. 

2. Het raadsvoorstel "Bijstelling begroting 2022" vast te stellen. 

3. Het persbericht vast te stellen. 
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Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022 - 2035 

Het OOGO-verslag en het raadsvoorstel ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

2022 – 2035’ vast te stellen en het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. Het OOGO-verslag van 30 maart 2022 vast te stellen. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

2022 – 2035’ vast te stellen waarin de raad wordt voorgesteld om: 

a) Het eindrapport Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022 – 2035 

vast te stellen; 

b) De financiële consequenties van het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs 2022 – 2035 te verwerken in de begroting 2023; 

c) De afschrijvingstermijn voor vernieuwbouw van schoolgebouwen in 

de Financiële Verordening vast te stellen op 40 jaar; 

d) De afschrijvingstermijn voor renovatie van schoolgebouwen in de 

Financiële Verordening vast te stellen op 25 jaar. 
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Vernieuwbouw fase 1 klimaatverbetering School Lyndensteyn 

In te stemmen met de vernieuwbouwplannen fase 1 klimaatverbetering School 

Lyndensteyn en de uitgaande brief aan SO Fryslân vast te stellen. Daarnaast het 

raadsvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de vernieuwbouwplannen fase 1 klimaatverbetering 

School Lyndensteyn. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel ‘Vernieuwbouw fase 1 

klimaatverbetering School Lyndensteyn’ vast te stellen waarin de raad 

wordt voorgesteld om: 

a. Een krediet van € 525.000,- beschikbaar te stellen voor het 

verbeteren van het binnenklimaat van School Lyndensteyn; 

b. Een SUVIS-bijdrage van € 150.000,- beschikbaar te stellen aan 

schoolbestuur SO Fryslân voor het verbeteren van het binnenklimaat 

van School Lyndensteyn. 

3. De uitgaande brief aan SO Fryslân over vernieuwbouw fase 1 

klimaatverbetering School Lyndensteyn vast te stellen. 
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Voorontwerpbestemmingsplan Luxwoude - Grondwaterwinning- en 

drinkwaterproductielocatie 

Na uw voorwaardelijke toezegging van planologische medewerking eind vorig 

jaar aan de realisatie van een grondwaterwinning- en 

drinkwaterproductielocatie nabij Luxwoude heeft Vitens N.V. te Zwolle op basis 

van de Nota van Uitgangspunten, in afstemming met de 

Begeleidingscommissie waterwinning Luxwoude een 

voorontwerpbestemmingplan opgesteld en bij brief van 3 maart 2022 

aangeboden voor de vervolgprocedure. Voor het openen van de 

inspraakprocedure op grond van de gemeentelijke inspraakverordening en 

overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient uw college 

het voorontwerpbestemmingsplan "Luxwoude - Grondwaterwinning- en 

drinkwaterproductielocatie" vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Luxwoude - Grondwaterwinning- 

en drinkwaterproductielocatie" vast te stellen. 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan "Luxwoude - Grondwaterwinning- 

en drinkwaterproductielocatie" op grond van de Algemene 

inspraakverordening Opsterland 2006 in procedure te brengen. 

3. De bijgaande informerende brief aan de raad vast te stellen. 
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Eerste herijking Veenweideprogramma 2021-2030 

Eerste herijking Veenweideprogramma 2021-2030. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over eerste herijking Veenwijdeprogramma vast te 

stellen. 
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Intentieverklaring Friese Norm ondermijning 

Intentieverklaring Friese norm ondermijning 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het ondertekenen van de 

Intentieverklaring Friese Norm ondermijning. 

2. De Intentieverklaring Friese Norm ondermijning ter informatie aan de 

raad aanbieden. 

3. De brief aan de gemeenteraad over de intentieverklaring Friese Norm 

ondermijning vast te stellen. 
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Bezwaar tegen besluit afwijzing subsidie Fyts!mpuls 

Op 21 april 2022 ontving het college een afwijzing op de aangevraagde 

subsidie Fyts!mpuls 2020-2022. Met bijgevoegde brief wordt tegen deze 

afwijzing bezwaar gemaakt. 

 

Besluit: 

1. Bijgevoegd bezwaar, tegen de afwijzing op de aangevraagde subsidie 

Fyts!mpuls 2020-2022, 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 juni 2022   

(week 24).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


