
Openbare Besluitenlijst B&W 
 

Datum 

 

15-03-2022 

Tijd 10:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

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. 
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Beantwoording brieven PB Terwispel over Lelylijn 

In een drietal brieven heeft Plaatselijk Belang Terwispel vragen gesteld over 

planontwikkeling Lelylijn. Met een brief van het college van B&W worden deze 

beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoordingsbrief vragen PB Terwispel over planontwikkeling 

Lelylijn vast te stellen. 
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Vaststelling Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland 

We beogen een slimme groei van het toerisme in de regio Zuidoost Friesland. 

De route daar naartoe is samen met de vijf gemeenten opgesteld in een 

ontwikkelstrategie. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie 

Zuidoost Friesland. 

2. De Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie ter kennisname aan de 

gemeenteraad te sturen, onder begeleiding van de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
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Brief aan de raad Friese Samenwerkingsagenda 

Zoals afgesproken in de B&W vergadering van 8 maart 2022, hierbij de 

begeleidende brief aan de raad over de Friese Samenwerkingsagenda. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de Friese Samenwerkingsagenda vast te 

stellen. 
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Bijdrage aan VNG-Fonds voor noodhulp aan Oekraïne 

Veel Oekraïense gemeenten staan voor grote uitgaven, nu al voor opvang van 

ontheemden, straks voor het herstel van basisvoorzieningen. De VNG heeft het 

VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering opengesteld 

om de Oekraïense vereniging van gemeenten te helpen haar werk voort te 

zetten. Het college van B&W wil een bijdrage van 1 Euro per inwoner geven aan 

dit fonds en stuurt de raad hierover een brief. 

 

Besluit: 

1. Een bedrag van 1 euro per inwoner te geven aan het VNG Fonds voor 

noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering voor steun aan 

Oekraïense gemeenten. 

2. Deze bijdrage te dekken uit het rekeningresultaat. 

3. Deze bijdrage bij de Perspectief 2022 te verwerken in de begroting. 

4. De raad hierover per brief te informeren. 
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Opvanglocaties vluchtelingen 

De Veiligheidsregio Fryslân heeft gevraagd om locaties beschikbaar te stellen 

om tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Opsterland zijn drie 

locaties die op korte termijn beschikbaar zijn voor het onderbrengen van deze 

vluchtelingen. Gevraagd wordt de noodzakelijke maatregelen te treffen om 

deze locaties klaar te maken voor tijdelijke bewoning. 

 

Besluit: 

1. Drie locaties in Gorredijk aan te wijzen en in te richten als tijdelijke 

opvanglocaties voor vluchtelingen, het gaat om: 

- Mientewei 4 (voormalige openbare basisschool Flambou); 

- Jan Eisengastrjitte 2 (voormalige Groene Kruis-gebouw); 

- Trimbeets 37 - 43 (huurwoningen van woningcorporatie Elkien); 

2. Hiervoor € 175.000 beschikbaar te stellen en deze incidentele lasten te 

dekken uit de te ontvangen rijksbijdrage voor opvang vluchtelingen 

Oekraïne. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022   

(week 12).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 


