
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 16-03-2021
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.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 9 maart vast te stellen.

2 Overzicht subsidies in mandaat 2020
Op grond van de Mandaatregeling Opsterland 2018 wordt jaarlijks een 
overzicht verstrekt van de verleende subsidies in mandaat.

Besluit
1. Het overzicht subsidies in mandaat 2020 voor kennisgeving aan te 

nemen.

3 Beheerregeling BRP
Door gewijzigde wet- en regelgeving is het nodig om de bestaande 
beheerregeling BRP te vernieuwen.

Besluit
1. De Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen (BRP) 

gemeente Opsterland 2021 vast te stellen.
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4 Planologische medewerking aan uitbreiding transportbedrijf nabij Verlengde 
Scheidingsweg 1 in Bakkeveen
Het verlenen van planologische medewerking aan het verzoek van Boonstra 
Holding BV (transportbedrijf) om de bestemming van een perceel bij Verlengde 
Scheidingsweg 1 in Bakkeveen te wijzigen zodat de uitbreiding van het 
transportbedrijf mogelijk wordt gemaakt.

Besluit
1. Planologische medewerking te verlenen aan de wijziging van de 

bestemming van een perceel nabij de Verlengde Scheidingsweg 1 in 
Bakkeveen om de uitbreiding van het transportbedrijf Boonstra mogelijk 
te maken.

2. De antwoordbrief vast te stellen conform bijgevoegd concept.

5 Aanvragen Decentralisatie-uitkering Kerkenvisie
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in de periode 2018-
2021 een decentralisatie-uitkering ter beschikking voor het ontwikkelen van 
een lokale visie op kerkengebouwen.

Besluit
1. Een lokale kerkenvisie op te stellen als onderdeel van het erfgoed- en 

cultuurhistorisch beleid.
2. De decentralisatie-uitkering van € 50.000 aan te vragen.

Burgemeester besluit om:
1. Wethouder De Vries te machtigen deze uitkering aan te vragen.

6 Vaststellen beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Vaststelling van de beleidsregels voor de regeling Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten Opsterland (TONK Opsterland).

Besluit
1. De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

Opsterland (TONK Opsterland) vast te stellen.
2. De brief aan de raad over de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten Opsterland (TONK Opsterland) vast te stellen.
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7 Inkoop Jeugdhulp 2022
De Friese gemeenten hebben per 2018 een inkoop Jeugdhulp ingevoerd. De 
huidige contracten lopen af op 31 december 2021. Dit betekent dat voor de 
periode vanaf 1 januari 2022 jeugdhulp opnieuw ingekocht moet worden. Er is 
een project organisatie ingericht om het inkoopproces goed te laten verlopen. 
Met de bijgevoegde brief wordt de raad hierover geïnformeerd.

Besluit
1. De brief over de stand van zaken inkoop jeugdhulp 2022 vast te stellen.

8 Nieuw convenant Adviesraad Sociaal Domein Opsterland
In 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland 
opgericht. Destijds is een convenant opgesteld met daarin onderlinge 
afspraken. Na een gezamenlijke evaluatie van het convenant is besloten het 
convenant op sommige onderdelen aan te passen. Het vernieuwde convenant 
moet daarom nu opnieuw worden vastgesteld.

Besluit
1. Het convenant met de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente 

Opsterland vast te stellen.

De burgemeester besluit om:
1. Wethouder dhr. L. de Vries te machtigen het convenant met de 

Adviesraad Sociaal Domein namens het college te ondertekenen.

9 Uitnodiging raadsbijeenkomst Doorontwikkeling P&C documenten en 
organisatieontwikkeling
Uitnodiging raadsbijeenkomst doorontwikkeling P&C documenten en 
organisatieontwikkeling voor maandag 22 maart 2021 om 19:30.

Besluit
1. De uitnodiging voor de raadsbijeenkomst van 22 maart vast te stellen.
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10 Brief Lelylijn en Zuidoost Friesland
Ter informatie en ter instemming de brief over Lelylijn en Zuidoost Friesland. 
De brief zal via B&W Smallingerland namens de 5 gemeenten Zuidoost 
Friesland uitgaan zoals afgesproken in een Bestuurlijk Overleg.

Besluit
1. In te stemmen met de brief.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021 (week 
12). 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

Marjan van der Weij Ellen van Selm


