
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

24-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Digitaal 

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 

 

Definitief verplaatsen weekmarkt Gorredijk 

Stichting Marktbeheer heeft bij de Gemeente Opsterland het verzoek gedaan 

om de weekmarkt in Gorredijk definitief te verplaatsen van de Langewal naar 

het plein aan de Schansburg tegenover de Bibliotheek. 

 

Besluit: 

1. De weekmarkt Gorredijk definitief te verplaatsen van de Langewal naar 

het plein aan de Schansburg tegenover de Bibliotheek. 

 

3 

 

Aangepaste verkoopprocedure i.v.m. Didam-arrest 

In verband met het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, genaamd 

het Didam-arrest, zullen bouwkavels voor woningbouw bij meer dan een 

gegadigde door middel van verloting worden verkocht. 

 

Na het openbaar maken op de gemeentelijke pagina van de Sa! zal bij interesse 

door meerdere partijen de loting via een gevolmachtigde notaris plaatsvinden. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aangepaste verkoopprocedure m.b.t. verloting 

van Individuele bouwkavels voor particulieren. 
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Financiële jaarstukken GR Drachten A-zeven 

B&W nemen kennis van de concept jaarrekening 2021, de programma 

begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2023-2028 van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drachten A-zeven en stellen de raadsbrief 

vast waarin is opgenomen geen zienswijze in te dienen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de programmabegroting 2023 van GR Bedrijvenpark 

Drachten. 

2. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van GR Bedrijvenpark 

Drachten. 

3. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2023-2028 van GR 

Bedrijvenpark Drachten 

4. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 

5. De raadsbrief over de jaarstukken GR Bedrijvenpark Drachten vast te 

stellen. 

6. De conceptbrief aan GR Bedrijvenpark Drachten vast te stellen. 

 

5 

 

Jaarstukken hûs en hiem 

B&W nemen kennis van de jaarrekening 2021 en de concept-begroting 2023 

van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hûs en hiem en stellen de raadsbrief 

vast waarin wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van GR Hûs en Hiem. 

2. In te stemmen met de jaarstukken 2021 van GR Hûs en Hiem. 

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 

4. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen. 

5. De conceptbrief aan GR Hûs en Hiem vast te stellen. 
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Voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GR SW Fryslan 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân 

heeft op 25 maart jl. ingestemd met de jaarstukken 2021 en de 

ontwerpbegroting 2023 van de GR SW Fryslân, waarop zienswijzen kunnen 

worden ingediend. Daarna worden deze pas definitief vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur (AB). Deze documenten leggen we via dit voorstel aan het 

college en de raad voor. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van GR SW Fryslân. 

2. In te stemmen met de jaarstukken 2021 van GR SW Fryslân. 

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 

4. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen. 

5. De conceptbrief aan GR SW Fryslân vast te stellen. 
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Compensatie aanbieders zelfstandige woonruimte voor Oekraïense 

vluchtelingen 

In Opsterland maken we voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen 

onder andere gebruik van particuliere zelfstandige woonruimte. Dit betekent 

dat we bijvoorbeeld recreatiewoningen van onze inwoners inzetten. 

Woningeigenaren hebben de woonruimte om niet beschikbaar gesteld omdat 

er nog geen compensatieregeling bekend was. Nu is bekend hoe gemeenten 

gecompenseerd worden. 

 

Besluit: 

1. Aanbieders van zelfstandige woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen 

te compenseren. 

2. De modelovereenkomst daartoe vast te stellen. 

3. Bijgaande brief aan de raad inzake de stand van zaken met betrekking 

tot Oekraïense vluchtelingen in Opsterland vast te stellen. 
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Brief raad inkoop jeugdhulp 

De Friese gemeenten hebben per 2018 een inkoop Jeugdhulp ingevoerd. Deze 

contracten liepen af op 31 december 2021. Op onderdelen is het inkoop 

proces afgerond. Wat betreft regionale specialistische jeugdhulp moet dit nog 

gebeuren. Er is nu weer een inkoop proces opgestart. Met de bijgevoegde brief 

wordt de raad hierover geïnformeerd. 

 

Besluit: 

1. De brief over de stand van zaken inkoop regionale specialistische 

jeugdhulp vast te stellen. 
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Kwijtschelding schulden gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire 

Advies over kwijtschelding van gemeentelijke schulden voor gedupeerden van 

de kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Besluit: 

1. Vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de door de 

kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouders en hun toeslagpartners 

alvast ambtshalve kwijtschelding te verlenen aangaande publieke 

vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van deze wet vallen. 

2. Te bepalen dat dit besluit per direct in werking treedt en van kracht is 

tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in 

werking is getreden. 

3. Het persbericht vast te stellen. 

 

10 

 

Sloopmelding Hoofdstraat 116 

Eigenaar van Hoofdstraat 116 Beetsterzwaag heeft een sloopmelding gedaan. 

Onlangs zijn vanuit de raad vragen gesteld over dit pand en door het college 

antwoorden gegeven. Deze sloopmelding nu is een relevante nieuwe 

ontwikkeling. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 mei 2022   

(week 22).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


