
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 
 

Datum 24 mei 2022 

Aanwezig O.F. Brouwer (voorzitter), M.P. de Jong, M. de Haan, M. Jonker,  

J. Spoelstra en H. Bruining  

W.J. Camfferman (verslag) 
 

1.  
 

Opening 

 

2.  
 

Vaststellen (tekenen) (openbare) besluitenlijst 17 mei 2022 

Vastgesteld. 
 

3.  
 

 

 

Representatie, meldingen Gedragscode en integriteit 

Uitnodigingen, geschenken, declaraties, nevenfuncties, bij besluitvorming 

betrokken persoonlijke belangen of belangen van mensen uit persoonlijke 

omgeving.  

 

Besproken. 

 

4.1 Kwaliteitscriteria Frysk Peil 2 

Portefeuillehouder: O.F. Brouwer 

Het college heeft besloten om de ‘Kwaliteitscriteria Frysk Peil F2’, de 

‘Actualisatie Verbeterplan F2’ vast te stellen en de gemeenteraad hierover te 

informeren via de LIS.  

 

4.2 Ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan Wide Pet Zuid fase 

2 te Harkema  

Portefeuillehouder: J. Spoelstra  

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wide Pet 

Zuid fase 2 te Harkema’ en legt dit voor een periode van vier weken ter 

inzage voor inspraak en overleg.  

De gemeenteraad zal worden voorgesteld om (na de ter inzagelegging het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen en om geen 

planMER uit te voeren.  

 

4.3 Stand van zaken verspreiding mondkapjes en zelftesten  

Portefeuillehouder: M. Jonker 

Het college heeft besloten om de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal 

Domein op de hoogte te brengen van de voortgang van de distributie van de 

van overheidswege verstrekte zelftesten en mondkapjes aan inwoners van 

de gemeente. 

 

4.4 Uitvoeringsplan ‘De Kruidhof is trekpleister in de gemeente 

Achtkarspelen en zorgt ervoor dat inwoners (weer) meedoen’  

Portefeuillehouder: M. de Haan & H. Bruining 

Het college heeft het uitvoeringsplan ‘De Kruidhof is trekpleister in de 

gemeente Achtkarspelen en zorgt ervoor dat inwoners (weer) meedoen’ 

vastgesteld.  

Het memo ‘effect raadsbesluit De Kruidhof op inzet vanuit de WM’ zal ter 

kennisgeving/ bespreking worden voorgelegd aan het DB van de WM 8KTD. 

Daarna zullen het uitvoeringsplan en het memo ter kennisname worden 

aangeboden aan de raad.  

 

 



4.5 Begraafplaats Kootstertille 2021  

Portefeuillehouder: M. de Haan 

Het college heeft kennisgenomen van de financiële stukken van de Stichting 

beheer begraafplaats Kootstertille. De langlopende verplichtingen aan de 

gemeente worden met een laatste betaling van de Stichting en het op naam 

van de gemeente zetten van 5 graven op de begraafplaats Kootstertille 

afgerond.  

  

4.6 Aanwijzen Woo-contactpersoon 

Portefeuillehouder: H. Bruining  

Het college heeft besloten om het KCC van de Werkmaatschappij aan te 

wijzen als Woo-contactpersoon. 

 

4.7 Ontwerp bestemmingsplan Nijewei 89 Harkema  

Portefeuillehouder: J. Spoelstra 

Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan Nijewei 89 voor 

een periode van zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen. 

 
4.8 Raadsvoorstel (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen 

Blauwhuisterweg 25a  

Portefeuillehouder: J. Spoelstra 

Het college zal de gemeenteraad voor stellen om een ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen af te geven voor de gevraagde overdekte uitlopen aan de 

Blauwhuisterweg 25 te Surhuisterveen en de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen als definitieve verklaring aan te merken indien blijkt dat er geen 

zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit én er geen 

wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van deze ontwerpen.  

 
4.9 Voortgang ondersteuning bij hoge energielasten  

Portefeuillehouder: M. Jonker 

Het college stemt ermee in de gemeenteraad per brief te informeren over de 

voortgang van de ondersteuning bij hoge energielasten en de Adviesraad 

Sociaal Domein een brief met eensluidende informatie te sturen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van  

Burgemeester en Wethouders dd. 31 mei 2022 

 

 

 

secretaris,                                     burgemeester, 

 

mr. M.P. de Jong                          mr. O.F. Brouwer 

 


