
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 24-01-2023 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter 

Aanwezig 

Burgemeester 

Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman en 

Sandra van ‘t Hooge 
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Vaststellen openbare besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Subsidieaanvraag 2023 Museum Opsterland 

Van het Museum Opsterland is de subsidieaanvraag voor 2023 ontvangen, in 

de vorm van een begroting en een toelichting daarop. Gelet op de 

aangevraagde extra bijdrage, is bespreking van deze aanvraag door uw college 

noodzakelijk. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van Museum Opsterland en de 

toelichting daarop. 

2. Museum Opsterland een subsidie van € 49.203,00 te verlenen. 

3. Op dit moment het Museum Opsterland geen aanvullende subsidie te 

verlenen. 

4. De subsidieverleningsbrief vast te stellen. 
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Motie verruiming openingstijden milieustraat 

De motie van de raad om de opening van de milieustraat Gorredijk op 

zaterdagen te verlengen met twee uren zonder extra kosten is niet uitvoerbaar 

gebleken. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de motie verruiming openingstijden 

milieustraat Gorredijk vast te stellen. 
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Voortzetten samenwerking Regionale Energie Strategie 

Voortzetten deelname aan de regionale Friese Energie Tafel (versteviging en 

verbreding samenwerking Regionale Energie Strategie). 

 

Besluit: 

1. De samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan de Friese Energie 

Tafel aan te gaan 

2. De brief aan de regiegroep RES over onze deelname vast te stellen 

3. De informerende brief aan onze raad over onze deelname aan de Friese 

Energie Tafel vast te stellen 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Durksz te mandateren om namens het college de 

samenwerkingsovereenkomst “Deelname Friese Energie Tafel” te 

ondertekenen 
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Afwijken welstandsadvies bij de bouw van een woning aan de Weinterp 75 in 

Wijnjewoude 

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 

een nieuwe woning aan de Weinterp 75 in Wijnjewoude. Alleen door af te 

wijken van het welstandsadvies kan medewerking worden verleend aan de 

bouw van deze woning. 

 

Besluit: 

1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het 

advies van de welstandscommissie van 7 september 2022. 
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Raadsbrief stand van zaken nieuwe Wet inburgering 

Raadsbrief over de stand van zaken van de nieuwe Wet inburgering in 

Opsterland. 

 

Besluit: 

1. De raadsbrief over de stand van zaken van de nieuwe Wet inburgering 

in Opsterland vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA over 'code rood' 

woningen in het Veenweidegebied 

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA over 'code rood' 

woningen in het Veenweidegebied. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CDA over 

'code rood' woningen in het Veenweidegebied vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023 

(week 05). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


