
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

16-02-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Digitaal 

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 09 februari vast te stellen. 

 

2 

 

Vaststellen overzicht vaste subsidieontvangers 2021 

De raad is bevoegd om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2021 vast te 

stellen. Bijgaand het raadsvoorstel voor het vast stellen van het Overzicht vaste 

subsidieontvangers 2021. 

 

Besluit 

1. De raad voor te stellen om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2021 

vast te stellen. 
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Schriftelijke vragen van mevr. Spoelstra (CDA) over “Verdeling financiën sociaal 

domein” 

Op 23 november 2020 heeft Irene Spoelstra (CDA) schriftelijke vragen gesteld 

over “Verdeling financiën sociaal domein”. Met de bijgevoegde brief worden de 

vragen beantwoord. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Irene Spoelstra (CDA) 

over “Verdeling financiën sociaal domein” vast te stellen. 
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Vaststellen Proces Herziening Adviesstelsel Ruimtelijke Kwaliteit 

Procesvoorstel en Plan van Aanpak om gezamenlijk met de overige VFG-

gemeenten te komen tot een model voor advisering over ruimtelijke kwaliteit 

onder de Omgevingswet. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met het Procesvoorstel en Plan van Aanpak om te komen 

tot een model voor advisering over ruimtelijke kwaliteit onder de 

Omgevingswet. 

2. In te stemmen met het voorstel om hiervoor gezamenlijk een 

projectleider aan te stellen. 

3. Kennis te nemen van het voorgestelde tijdspad in de routekaart. 
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Aanvragen subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 

In de periode 2021-2025 kan er weer gebruik worden gemaakt van de euro-

voor-euro regeling van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 

(hierna: ROF). Om uitvoering te blijven geven aan de 'Permanente Verkeers 

Educatie' (hierna: PVE) in Opsterland is het daarom wenselijk om een aanvraag 

in te dienen voor de subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Fryslân. 

 

Besluit 

1. De subsidie aan te vragen voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Fryslân 

 

Burgemeester besluit 

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

aanvraag voor de subsidieregeling gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid te ondertekenen. 
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Advies fusie BHS 

De Burgemeester Harmsma School (BHS) vraagt om een advies van het college 

van burgemeester en wethouders over een bestuurlijke fusie met Openbare 

Scholengemeenschap (OSG) Singelland. 

 

Besluit  

1. Positief te adviseren over de voorgestelde bestuurlijke fusie van de 

Burgemeester Harmsma School (BHS) en Openbare 

Scholengemeenschap (OSG) Singelland. 

2. De bijgevoegde conceptbrief aan de BHS vast te stellen. 

3. De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen. 
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Regionaal RMC Jaarverslag 2019-2020 en RMC Actieplan 2021 

Na afloop van ieder schooljaar wordt door de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie (RMC) voor de Friese Wouden een regionaal jaarverslag 

opgemaakt. In het Regionaal RMC Jaarverslag 2019-2020 wordt 

verantwoording afgelegd over het beleid dat gevoerd werd in deze periode. 

Daarnaast worden de resultaten die hiermee bereikt zijn op het gebied van het 

voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten gepresenteerd. Verder is 

het RMC Actieplan 2021 opgesteld. Met de bijgevoegde brief worden beide 

documenten ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit 

1. Het deel van het Regionaal RMC Jaarverslag 2019-2020 dat betrekking 

heeft op de gemeente Opsterland vast te stellen. 

2. Het RMC Actieplan 2021 vast te stellen. 

3. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Bezwaar subsidie afwijzing 2021 

Stichting Support Fryslân heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van 

hun subsidie verzoek voor het jaar 2021. De bezwaren commissie Opsterland 

adviseert het bestreden besluit te herroepen. Voorgesteld wordt om het advies 

van de bezwarencommissie over te nemen. Hiermee wordt de subsidie voor 

2021 alsnog toegekend. 

 

Besluit 

1. De stichting Support Fryslân een eenmalige subsidie 2021 toe kennen 

van € 6.425,-. 
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Eindrapportage terugvordering conversiedossiers 

De stuurgroep Taskforce Jeugd heeft een eindrapportage terugvordering 

conversiedossiers Jeugdzorg opgesteld. De eindrapportage geeft duidelijkheid 

over het eindresultaat en de financiële afrekening. Deze rapportage kan voor 

kennisgeving worden aangenomen. Met bijgevoegde brief wordt de 

raad hierover geïnformeerd. Hiermee is het dossier rond de 

conversieproblematiek gesloten. 

 

Besluit 

1. De brief over de eindrapportage terugvordering conversiedossier van de 

taskforce Jeugd aan de gemeenteraad vast te stellen. 

 

 

  



 

Pagina 4 

 

10 

 

Beantwoording schriftelijke vragen dhr. Van der Veen (fractie ChristenUnie) 

over TONK 

Beantwoording schriftelijke vragen dhr. Van der Veen (fractie ChristenUnie) 

over TONK. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. Van der Veen 

(fractie ChristenUnie) over TONK vast te stellen. 

 

11 

 

Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein 

De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 

Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein op 2 maart 2021. 

 

Besluit 

1. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 

Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links-OpsterLanders/E. Beintema, 

inzake weigering vergunning zendmast 

Schriftelijke raadsvragen GroenLinks-Opsterlanders/E. Beintema inzake 

weigering vergunning zendmast 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van GroenLinks-

OpsterLanders/E. Beintema over de weigering vergunning zendmast 

vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 02 maart 2021 (week 

09).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


