Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

12-01-2021

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Digitale vergadering

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.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 5 januari vast te stellen.
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Wijziging Legesverordening Opsterland 2021
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven
bekendgemaakt die in 2021 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart
gelden. In de Legesverordening Opsterland 2021 staan nog de tarieven voor
reisdocumenten van 2020. Deze worden met dit wijzigingsbesluit aangepast.

Besluit
1. De Verordening op de heffing en de invordering van leges Opsterland
2021 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
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Bewaarstrategie OWO-gemeenten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de OWO-bewaarstrategie
vastgesteld. Met dit beleid heeft de organisatie een strategie voor (digitale)
archivering vastgesteld, waardoor duurzame toegankelijkheid van
archiefbescheiden gewaarborgd is.

Besluit
1. De bewaarstrategie OWO-gemeenten vaststellen.

4

Zienswijze gemeente Opsterland op het voorontwerp Veenweideprogramma
2021-2030
Zienswijze van de gemeente Opsterland op het ontwerp Veenweideprogramma
2021-2030.

Besluit
1. De brief aan Gedeputeerde Staten Fryslân met de zienswijze van de
gemeente Opsterland op het ontwerp Veenweideprogramma 20212030 vast te stellen.
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Deelname aan Vindplaats van Schulden - Stichting BKR
Vroegsignalering van schulden, deelname aan Vindplaats van Schulden
(Stichting BKR).

Besluit
1. Deel te nemen aan Vindplaats van Schulden om inwoners met schulden
vroegtijdig te helpen. Hiervoor per 12 januari 2021 een
dienstverleningsovereenkomst, gebruikersovereenkomst en een
verwerkersovereenkomst met BKR aan te gaan.
2. Met partijen (woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, water- en
energiebedrijven) een overeenkomst aan te gaan voor het uitwisselen
van signalen van inwoners die bij de partijen (beginnende)
betaalachterstanden hebben.
3. De gemeenteraad hierover actief te informeren via de bijgevoegde
raadsbrief.

6

Deelname aan De Friese Aanpak
De Friese Aanpak (DFA) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als uniek en
succesvol samenwerkingsprogramma rond de Omgevingsvisies (beleid) en
bestuurlijke vernieuwing. De aanwezigen op de bestuurdersdag Omgevingswet
van 2 maart 2020 hebben nadrukkelijk gevraagd DFA voort te zetten.
Aanleiding is de nieuwe Omgevingswet, die de gezamenlijke overheden en
GR’en voor urgente en complexe vraagstukken stelt.

Besluit
1. Akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak, als verwoord in
het programmaplan de Friese Aanpak 2021 - 2022.
2. Een bijdrage van € 9.354,00 per jaar beschikbaar te stellen voor
voortzetting van DFA 2021-2022.
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Vaststelling bestemmingsplan Terwispel - De Streek 24 en 26
De procedure voor het bestemmingsplan "Terwispel - De Streek 24 en 26" is
inmiddels zover gevorderd dat het bestemmingsplan door de gemeenteraad
kan worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. Uw
college wordt geadviseerd het bijgaande raadsvoorstel (met bijbehorend)
concept-raadsbesluit), dat voorziet in een ongewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan, vast te stellen.

Besluit
1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit vast te stellen.

8

Schriftelijke raadsvragen van dhr. De Boer van BAS over onderhoud wegen
Op 12 december 2020 heeft de heer De Boer van fractie BAS schriftelijke
raadsvragen gesteld over het onderhoud van wegen. Met bijgevoegde brief
worden de vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. De Boer van BAS
over het onderhoud van wegen vast te stellen.
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Schriftelijke raadsvragen van de heer De Vries (VVD) over MFA Lippenhuizen
Op 21 december 2020 heeft Hielke de Vries van de fractie VVD schriftelijke
raadsvragen gesteld over MFA Lippenhuizen. Met bijgevoegde brief worden de
vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen door de heer De Vries van
VVD over MFA Lippenhuizen vast te stellen.
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Beantwoording schriftelijke vragen J. Brouwer (PvdA) over de
kinderopvangtoeslagaffaire
Beantwoording schriftelijke vragen J. Brouwer (PvdA) over de
kinderopvangtoeslagaffaire.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van J. Brouwer (PvdA) over
de kinderopvangtoeslagaffaire vast te stellen.
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Kaderbrief 2022-2025
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de kaderbrief 2022-2025 aangeboden aan de
gemeenten. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome
ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de Veiligheidsregio
Fryslân wil realiseren. Deze kaderbrief voor 2022 en verder geeft met name de
financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. Het college en de
gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te
maken.

Besluit
1. In te stemmen met de Kaderbrief 2022-2025 van Veiligheidsregio
Fryslân en daarop geen zienswjizen in te dienen.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2022-2025
van Veiligheidsregio Fryslân.
3. De conceptbrief aan de raad over de Kaderbrief 2022-2025
Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen.
4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân over de Kaderbrief
2022-2025 vast te stellen.
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Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25
voorzitters veiligheidsregio het principebesluit genomen tot het oprichten van
de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (hierna: WVSV).
Deze vereniging kan namens de besturen van de veiligheidsregio’s
onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken
over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van alle veiligheidsregio’s. Het
besluit tot deelname aan de WVSV moet worden genomen door het Algemeen
bestuur van Veiligheidsregio Fryslân (VRF), nadat de Friese gemeenteraden in
de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven.

Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit deelname Veiligheidsregio
Fryslân aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
en daarop geen zienswijze in te dienen.
2. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt in te nemen.
3. De conceptbrief aan de raad vast te stellen.
4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen.
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Verzoek van stil naar luid alarm Talant
Talant / Alliade vraagt om af te wijken van de norm voor de
ontruimingsinstallaties, de NEN2575. In plaats van een stil alarm wil men graag
een luid alarm toepassen.

Besluit
1. Toestemming te verlenen aan Talant / Alliade af te wijken van de norm
voor de ontruimingsinstallaties en luid alarm toe te passen voor de
volgende locaties: ‘t Rond 1-3, ‘t Rond 7-9, ‘t Rond 25-31, ‘t Rond 3339, ‘t Rond 41-47, ‘t Rond 49-55 te ` Beetsterzwaag en in de
aanvullende mail van 4 mei 2020 genoemde locaties Beukenlaan 3- 5,
Winkelplein 1-3, Freulesingel 2-14, Meidoorn 2-8, Meidoorn 10-16,
Meidoorn 18-24, Boslaan 75-77, Utgong 53-55, Utgong 89-91 te
Beetsterzwaag en Selmien East 40 en Weibuorren 4 te Ureterp.
2. De brief aan Talant / Alliade vast te stellen.
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Informatie Caparis NV over corona deel 5
Caparis NV heeft een vijfde informatiebrief gestuurd over hun dienstverlening
en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze informatiebrief brengt
Caparis NV u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Caparis.

Besluit
1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis.
2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te
stellen.
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Toelichting raadsvoorstel 'Budget beschikbaar stellen voor Energietransitie'
In de oriënterende raadsbijeenkomst op 18 januari 2021 staat het
raadsvoorstel ‘Budget beschikbaar stellen voor Energietransitie’ geagendeerd.
Het is wenselijk op het onderdeel van de specifieke uitkering Proeftuinen
Aardgasvrije Wijken (PAW) een korte toelichting aan de raad te geven.

Besluit
1. De brief aan de raad over het raadsvoorstel ‘Budget beschikbaar stellen
voor de Energietransitie’ vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021 (week
03).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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