
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

11-05-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

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. 

 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 4 mei vast te stellen. 

 

2 

 

Vaststellen subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen 

Opsterland 

Voor het in uitvoering brengen van de ambitie uit het coalitieakkoord ‘Brêge 

nei de takomst’ tot compensatie onroerendezaakbelastingen dorpshuizen en 

sportvoorzieningen is een subsidieregeling voor 2021 en 2022 opgesteld. 

 

Besluit 

1. De 'Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen 

Opsterland ' vast te stellen. 

 

3 

 

Aanpassing subsidieregeling peuteropvang 

De subsidieregeling peuteropvang dient te worden aangepast om een vangnet 

te creëren wanneer in voorkomende gevallen de ouderbijdrage niet wordt 

betaald. Daarnaast wordt nog een tekstuele fout in de regeling hersteld. 

 

Besluit 

1. De ‘Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020’ 

te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
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Jongeren op gezond gewicht (JOGG) 2021-2024 

De gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan het landelijke 

programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en is sindsdien een eerste 

JOGG-periode gestart van drie jaar (juni 2018-2021). Het programma is 

geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt geadviseerd het programma 

met drie jaar te verlengen. 

 

Besluit 

1. Deelname aan het Jongeren op gezond gewicht (JOGG) netwerk te 

verlengen met drie jaar (juni 2024). 

2. De brief aan de raad over de verlening van de JOGG periode vast te 

stellen. 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Libbe de Vries te machtigen de 

samenwerkingsovereenkomst met Stichting Jongeren op Gezond 

Gewicht namens het college te ondertekenen. 

 

5 

 

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom 

Op 8 september 2020 is een last onder dwangsom opgelegd voor het in strijd 

met de verleende omgevingsvergunning milieu huisvesten van jongvee in een 

wagenberging bij een melkrundveehouderij. Tegen deze beslissing is bezwaar 

aangetekend. De Bezwarencommissie Opsterland adviseert om het bestreden 

besluit ongewijzigd in stand te laten. 

 

Besluit 

1. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten conform het advies 

van de commissie. 

2. De bijgevoegde brief aan bezwaarmaker vast te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 (week 

20).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


