
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

01-03-2022 

Tijd 10:00 - 11:30 

Locatie Raadszaal 

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 

 

Lijst met onderhoud wegen inclusief kosten 

Op 17 januari 2022 is er tijdens de raadsvergadering gesproken over de lijst 

met wegen waaraan in 2022 onderhoud wordt gepleegd. Tijdens deze 

vergadering is toegezegd om de lijst te voorzien van een kostenraming. Met 

bijgevoegde brief wordt aan deze toezegging voldaan. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad, over de lijst met onderhoud wegen 2022 met 

kostenraming, vast te stellen. 

 

3 

 

Voorbereidingskrediet MFA De Tynje 

In april 2018 heeft de raad voor de voorbereidingsfase van MFA de Tynje een 

krediet van € 349.000,- inclusief BTW beschikbaar gesteld. Het krediet is 

onvoldoende om de fase af te kunnen ronden. 

 

Besluit: 

1. De kosten voor de nog uit te voeren opdrachten om de ontwerpfase af 

te ronden (€ 30.000,-) te dekken middels de post onvoorzien college 

en vervolgens in de aanvraag voor het bouwkrediet mee te nemen. 

 

4 

 

Samenwerkingsplan Veenweide 

Samenwerkingsplan Veenweide Fryslân. 

 

Besluit: 

1. Het Samenwerkingsplan Veenweide Fryslân vast te stellen. 

2. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks-OpsterLanders over 

gaswinning veld Allardsoog 

Op 24 januari 2022 heeft het raadslid J. Sieswerda (GroenLinks-OpsterLanders) 

schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke winning van aardgas in het 

gasveld Allardsoog. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijk vragen van GroenLinks-

OpsterLanders over de mogelijke winning van aardgas in het gasveld 

Allardsoog vast te stellen. 

 

6 

 

Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over vernieuwing 

recreatieve fietspaden gebied Wijnjewoude, Bakkeveen 

Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang, J. van Dalen over de 

vernieuwing van de recreatieve fietspaden in het gebied Wijnjewoude, 

Bakkeveen 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over de vernieuwing van de recreatieve fietspaden in het gebied 

Wijnjewoude, Bakkeveen vast te stellen. 

 

7 

 

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de jeugdzorg 

PvdA Opsterland heeft schriftelijke vragen gesteld over de jeugdzorg. Het 

college van B&W beantwoordt de vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA Opsterland 

over de jeugdzorg in Opsterland' vast te stellen. 
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Brief raad inzake huisvesting voedselbank 

De Voedselbank is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente 

Opsterland vindt het belangrijk dat de Voedselbank nu en in de toekomst haar 

taken goed uit kan voeren. Kort geleden is het Groene Kruis gebouw in 

Gorredijk vrij gekomen. De Voedselbank en de gemeente zien mogelijkheden 

voor de Voedselbank om zich hierin te vestigen. 

 

Besluit: 

1. De Voedselbank te vestigen in het voormalige Groene Kruis Gebouw 

aan de Jan Eisengastrjitte 2 te Gorredyk. 

2. De raad hierover te informeren middels een Raadsbrief. 
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Raadsvoorstel procesplanning (marsroute) SOC Kortezwaag Gorredijk 

In de raadsvergadering van 14 februari is aan de hand van het raadsvoorstel 

‘mienskipsinitiatief SOC Kortezwaag Gorredijk' behandeld. De raad heeft 

ingestemd met het voorstel. Daarnaast is een motie (bijlage 2) aangenomen 

waarin het college wordt opgedragen met een procesplanning (marsroute) te 

komen voor de ontwikkeling van SOC Kortezwaag. Deze gevraagde 

procesplanning is opgesteld en bijgevoegd (bijlage 3). Met bijgevoegd 

raadsvoorstel (bijlage 1) wordt de raad gevraagd in te stemmen met de 

voorgestelde marsroute SOC Kortezwaag. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel procesplanning (marsroute) SOC Kortezwaag vast te 

stellen. 

2. Af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid door voor de 

planvoorbereiding, aanbestedingsbegeleiding en bouwbegeleiding uit 

te gaan van enkelvoudige aanbesteding. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022   

(week 10).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


