
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

08-02-2022 

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 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Overzicht subsidies in mandaat 2021 

Op grond van de Mandaatregeling Opsterland 2021 wordt jaarlijks een 

overzicht verstrekt van de verleende subsidies in mandaat. 

 

Besluit: 

1. Het overzicht subsidies in mandaat 2021 voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

3 

 

Vaststellen voorwaarden bouwheerschap MFC De Finne 

Het uitgangspunt is dat het schoolbestuur de bouwheer is bij nieuwbouw en 

renovatie van scholen. Comprix heeft aangegeven het bouwheerschap voor 

MFA De Finne onder een aantal aanvullende voorwaarden op zich te willen 

nemen. Wij vragen u in te stemmen met de voorwaarden die door Stichting 

Comprix zijn voorgesteld, inclusief de aanvullingen vanuit de gemeente. 

Hiermee komt het bouwheerschap bij bouw van MFA / Kindcentrum De Finne 

bij Stichting Comprix te liggen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorwaarden van het bouwheerschap en de door 

de gemeente Opsterland gestelde aanvullende voorwaarden. 

2. De uitgaande brief aan Stichting Comprix vast te stellen. 
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KPI's bij meldingen openbare ruimte 

Op 30 augustus 2021 is tijdens de oriënterende raadsvergadering met de 

rekenkamercommissie gesproken over het afhandelen van meldingen in de 

openbare ruimte. Tijdens deze vergadering is toegezegd om het proces van het 

afhandelen van meldingen uit te breiden met Kritische Prestatie Indicatoren 

(hierna: KPI’s). Met bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd over de 

voortgang. 

 

Besluit: 

1. De tekst van bijgevoegde brief aan de raad, over KPI's bij de meldingen 

van de openbare ruimte, vast te stellen. 

 

5 

 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over gladheidbestrijding 

Op 21 januari 2022 heeft de heer Van der Meer van het CDA schriftelijke 

vragen gesteld over de gladheidbestrijding van de gemeentelijke wegen. Met 

bijgevoegde brief worden deze schriftelijke vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

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

gladheidbestrijding vast te stellen. 

 

6 

 

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over politiebezetting in 

Opsterland 

Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. De Vries (fractie VVD) over de 

politiebezetting in Opsterland naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder 

Courant van 22 januari jl. betreft “Friese agenten opgeslokt door de Randstad”. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over 

de politiebezetting in Opsterland vast te stellen. 
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Fusie OBS de Hoekstien en OBS de Wjukslach 

Het bestuur van Stichting Comprix heeft het voorgenomen besluit genomen 

om OBS de Hoekstien te Luxwoude per 1 augustus 2022 op te heffen onder 

gelijktijdige fusie met OBS de Wjukslach te Langezwaag. Op basis van de Wet 

op het Primair Onderwijs vraagt Stichting Comprix een advies over de 

wenselijkheid van de voorgenomen fusie aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

 

Besluit: 

1. Positief te adviseren over de voorgestelde fusie van OBS de Hoekstien 

en OBS de Wjukslach. 

2. De bijgevoegde conceptbrief aan Stichting Comprix vast te stellen. 

3. De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen. 

 

8 

 

Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Platform 2022-2025 

Binnen de bestaande zorgketen is in gemeente Opsterland al meer dan 10 jaar 

een samenwerkingsverband actief: het Sociaal Platform Opsterland (voorheen 

Sociaal Team). Het is een multidisciplinair team dat er naar streeft om mensen 

met complexe en meervoudige problematiek tot zorg te verleiden. De 

samenwerkingsovereenkomst liep in 2021 af en de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst Sociaal Platform Opsterland 2022-2025 ligt nu 

voor. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 

samenwerkingsovereenkomst Sociaal Platform Opsterland 2022-2025. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester de 

samenwerkingsovereenkomst Sociaal Platform Opsterland 2022-2025 

te ondertekenen. 

  

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 februari 2022   

(week 07).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 


