
Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

18-01-2022 

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 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Profielschets nieuwe burgemeester Ooststellingwerf 

De vertrouwenscommissie i.o. van de gemeente Ooststellingwerf heeft het 

college verzocht om input te leveren voor de profielschets van de nieuwe 

burgemeester van Ooststellingwerf. Het college van B&W stuurt de 

vertrouwenscommissie hierover een brief. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de vertrouwenscommissie i.o. van de gemeente 

Ooststellingwerf over de profielschets van de nieuwe burgemeester van 

Ooststellingwerf vast te stellen. 
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Benoemen plaatsvervangende leden hoofdstembureau 

Onlangs zijn de leden van het hoofdstembureau voor de gemeente Opsterland 

voor de komende vier jaar benoemd. Daarbij zijn enkele plaatsvervangende 

leden benoemd die ook een functie hebben bij het gemeentelijk stembureau 

voor het centraal tellen van de stemmen. Omdat dit onverenigbare 

betrekkingen zijn moeten er nieuwe plaatsvervangende leden voor het 

hoofdstembureau worden benoemd. 

 

Besluit: 

1. Als plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau van de 

gemeente Opsterland te benoemen: de directeur/loco-

gemeentesecretaris, de teammanager Concernzaken, de projectleider 

Verkiezingen. 
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Beheerregeling informatiebeheer gemeente Opsterland 2022 

Als zorgdrager is het college verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van 

interne regels voor het beheer van archiefbescheiden. De Beheerregeling 

informatiebeheer gemeente Opsterland 2022 is een uitwerking van de interne 

regels. 

 

Besluit: 

1. De Beheerregeling informatiebeheer gemeente Opsterland 2022 vast te 

stellen. 
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Bijeenkomsten raad 15 en 16 februari 2022 over actualisatie Woonvisie en 

Omgevingsvisie 

Op dinsdag 15 en woensdag 16 februari 2022 vinden er bijeenkomsten plaats 

voor de raad over de actualisatie van de Woonvisie en de actualisatie van de 

Omgevingsvisie. Het zijn twee lopende dossiers die nog niet geheel rijp zijn 

voor vaststelling en besluitvorming, maar waarop al wel de nodige stappen zijn 

gezet. Het is wenselijk de stand van zaken nog met de huidige raad te 

bespreken. Het geeft gelegenheid om in aanloop naar besluitvorming in de 

nieuwe raad de inzichten van de huidige raad in de twee dossiers mee te 

nemen, zodat sprake is van een zorgvuldige en volledige overdracht. 

 

Besluit: 

1. De uitnodiging voor de bijeenkomsten voor de raad op 15 en 16 

februari 2022 over de actualisatie van de Woonvisie en de actualisatie 

van de Omgevingsvisie, vast te stellen. 
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Raadsvoorstel mienskipsinitiatief 'Toekomst SOC Kortezwaag' 

Op 14 september 2021 heeft de mienskip Gorredijk hun projectplan (bijlage 2) 

"Toekomst SOC Kortezwaag" ingediend. Het voorstel van de mienskip is op 29 

november 2021 tijdens de orienterende raadsbijeenkomst besproken. In de 

daaropvolgende raadsvergadering op 13 december 2021 heeft de raad 

unaniem een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen (bijlage 3). 

Inmiddels is invulling gegeven aan de motie en heeft Anteagroup een memo 

(bijlage 4) opgesteld waarin de werking van het voorgestelde Stichtingsmodel 

in beeld is gebracht. 

Met bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 1) wordt de raad gevraagd een besluit te 

nemen over het voorstel van de mienskip over de toekomst van SOC 

Kortezwaag. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het memo van Antea 'Analyse Stichtingsmodel 

Kortezwaag' en deze als uitgangspunt te nemen voor het raadsvoorstel 

toekomst SOC Kortezwaag. 

2. De kosten van de analyse van Anteagroup te dekken uit het 

voorbereidingskrediet SOC Kortezwaag. 

3. Het raadsvoorstel mienskipsinitiatief SOC Kortezwaag Gorredijk vast te 

stellen. 

4. De tekst artikel Kortezwaag vast te stellen. 
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Vaststelling Bestemmingsplan Commissieweg 2 t/m 5 

De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Beetsterzwaag 

Commissieweg 2 t/m 5‘ is gereed voor vaststelling door de raad. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het 

ontwerpplan geeft evenmin aanleiding tot het doorvoeren van ambtelijke 

wijzigingen in het vast te stellen plan. Uw college wordt geadviseerd het 

bijgaande raadsvoorstel (met bijbehorend conceptraadsbesluit) dat voorziet in 

de vaststelling van het bestemmingsplan, vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake de 

vaststelling van het bestemmingsplan Beetsterzwaag Commissieweg 2 

t/m 5 vast te stellen. 
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Uitbreidingsplan Langezwaag 

Plaatselijk Belang Langezwaag, samen met een lokale ontwikkelaar, heeft een 

plan voorbereid dat voorziet in het realiseren van 16 woningen op een terrein 

ter grootte van ca. 1,3 ha gesitueerd ten noorden van de bebouwing van het 

Skoalplein en ten oosten van de Jister te Langezwaag. Om dit plan te kunnen 

realiseren moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. In 2021 

is hiertoe een Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de raad. 

 

Besluit: 

1. Op basis van de vastgestelde Nota van Uitgangspunten verder te gaan 

met de procedure door middel van het in procedure brengen van het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Langezwaag – woninguitbreiding’. 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan hiertoe voor een periode van 6 

weken voor inspraak ter inzage te leggen, gedurende welke periode bij 

burgemeester en wethouders zienswijzen kunnen worden ingediend 

tegen het voorontwerpbestemmingsplan. 

3. Het voorontwerpbestemmingsplan aan te bieden voor het wettelijk 

vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro.  
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Uitbreidingsplan Terwispel Kolderveen 

Stichting Moai Wenplak Terwispel heeft een plan voorbereid dat voorziet in het 

realiseren van 26 woningen op de locatie Kolderveen in Terwispel. Om dit plan 

te realiseren moet een procedure doorlopen worden. Het geldende 

bestemmingsplan voorziet hier al in met een wijzigingsbevoegdheid. 

 

Besluit: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijziging van 

de bestemming “Agrarisch – Cultuurgrond” van een deel van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie F, nr. 539 in ‘Wonen’, 

‘Groen’, ‘Verkeer – Verblijf’ en/ of ‘Water. 

2. Hiertoe de Nota van uitgangspunten vaststellen. 

3. Een ontwerpwijzigingsplan op basis van de vastgestelde Nota van 

uitgangspunten op te stellen die gedurende een periode van 6 weken 

ter visie wordt gelegd, tijdens welke periode bij burgemeester en 

wethouders zienswijzen kunnen worden ingediend tegen het 

ontwerpwijzigingsplan. 
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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie over woonplicht 

koper en eigenaar 

Op 8 december 2021 heeft de heer O. v/d Veen van de fractie ChristenUnie 

schriftelijke vragen gesteld over woonplicht koper en eigenaar. Met de 

bijgevoegde brief worden de gestelde vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 

ChristenUnie over woonplicht koper en eigenaar vast te stellen. 

 

11 

 

Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over politieoptreden 

Oud en Nieuw in Gorredijk 

Beantwoording schriftelijke vragen dhr. Van Opzeeland (fractie Opsterlands 

Belang) over politieoptreden Oud en Nieuw in Gorredijk 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over politieoptreden Oud en Nieuw in Gorredijk vast te stellen. 
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Convenant Beschermd Wonen 

Vanaf 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor beschermd 

wonen. 

Een van de uitgangspunten van de decentralisatie is dat psychisch kwetsbare 

mensen het beste deel kunnen nemen aan de maatschappij vanuit een 

thuisomgeving in de eigen wijk. Om de uitstroom van intramuraal naar wonen 

in de wijk in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat er sprake is van 

een “zachte landing”’ in de gemeente van vestiging, zijn uitvoeringsafspraken 

nodig. Deze zijn door de Friese gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties 

en zorgorganisaties in een convenant vastgelegd. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het uitstroomconvenant Fryslân 2022. 

2. Op onderdelen verdiepende afspraken te maken in prestatieafspraken 

met corporaties en huurdersorganisaties. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Libbe de Vries te machtigen het uitstroomconvenant Fryslân 

2022 te ondertekenen. 
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Vaststellen tarieven Wmo-vervoer 

De tarieven voor het Wmo-vervoer moeten jaarlijks worden geïndexeerd en 

vastgesteld. 

 

Besluit: 

1. De tarieven voor het Wmo-vervoer voor 2021 met 1% indexeren. 

2. De tarieven voor het Wmo-vervoer in 2022 met 3,5% indexeren. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022   

(week 04).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


