
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

02-02-2021 

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 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van 26 januari vast te stellen. 
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Onderzoeksprogramma 2021 rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie heeft haar onderzoeksprogramma voor 2021 aan de 

gemeenteraad gestuurd. Het college van B&W wordt gevraagd kennis te nemen 

van dit programma. 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het onderzoeksprogramma 2021 van de 

rekenkamercommissie. 
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Doorstart Burgernet regio Noord-Nederland 

22 september 2020 heeft uw college ingestemd met het uitvoeren van de taken 

Burgernet op Noord-Nederlands niveau. De Vereniging van Groninger 

Gemeenten (hierna: VGG) heeft ingestemd het project Burgernet uit te voeren. 

Vanuit de VGG wordt gevraagd in te stemmen met een aantal punten. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met deelname aan het project Burgernet voor de periode 

van drie jaar: 2021 – 2023. 

2. In te stemmen met de door de deelnemende gemeenten gezamenlijk 

gedragen dekking van onvoorziene kosten. 

3. In te stemmen met indexering van de bijdragen per 1 januari 2022. 
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Beslissing op bezwaar inzake beheersovereenkomst 

Een inwoner van Nij Beets heeft bezwaar gemaakt tegen onze beslissing de 

beheersovereenkomst met deze inwoner niet aan te passen. De BCO heeft 

geadviseerd het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, omdat het niet 

gericht is tegen een besluit in de zin van de Awb. 

 

Besluit 

1. Het bezwaarschrift tegen de weigering een beheersovereenkomst aan te 

passen, niet ontvankelijk te verklaren. 

2. De beslissing op bezwaar vast te stellen. 
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Oevers van vaarwegen 

De provincie is een traject gestart om het beheer en onderhoud van oevers van 

vaarwegen opnieuw aan te wijzen. Een nieuwe aanwijzing kan nogal wat 

gevolgen hebben voor Opsterland aangezien uit het huidige voorstel blijkt dat 

Opsterland tientallen kilometers extra oeveronderhoud er bij krijgt. Op 7 

oktober 2020 hebben we de raad geïnformeerd over de proces en over de 

positie van de turfroute in dit proces. Met bijgevoegde brief houden we de raad 

op de hoogte van de stand van zaken. 

 

Besluit 

1. De raad te infomeren met bijgevoegde brief. 

 

6 

 

Fêststellen Startnotysje Frysktaalbelied 2.1 

It Frysk Taalbelied fan de gemeente Opsterlân moat fernijd wurde. Foar leit in 

startnotysje, dy't yn 2021 (earste healjier) fierder útwurke wurde sil. De 

gemeenteried kin dan yn 2021 in foldroegen, nij Frysk Taalbelied fêststelle. 

 

Besluit 

1. De startnotysje Frysk Taalbelied 2.1 fêst te stellen. 

2. De ambysjes yn de startnotysje fierder út te wurkjen yn it earste healjier 

2021 en te toetsen op helberens, sawol organisatoarysk as finansjeel. 

3. De startnotysje oanbiede oan de gemeenteried en de taheakke 

oanbiedingsbrief fêststelle 
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Dienstverleningsovereenkomst met Veiligheidsregio Fryslân inzake collectieve 

taken GGD 2021 

Eind 2019 hebben de Friese gemeenten ervoor gekozen om een aantal taken 

voor de procedure Crisismaatregel en procedure Zorgmachtiging te beleggen 

bij GGD Fryslân. De GGD-afdeling Maatschappelijke Crisisorganisatie heeft de 

benodigde kennis en expertise in huis om deze taken uit te voeren. Het 

voorstel is om de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een jaar te 

verlengen. De bestuurscommissie Gezondheid van de GGD heeft hier op 19 

november 2020 reeds mee ingestemd. 

 

Besluit 

1. De dienstverleningsovereenkomst ‘Collectieve taken GGD Fryslân in het 

kader van de Wvggz’ met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Klaas de Boer (raadsfractie BAS) over 

terugvordering bijstand 

Beantwoording schriftelijke vragen Klaas de Boer (fractie BAS) over 

terugvordering bijstand. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr, de Boer 

(raadsfractie BAS) over terugvordering van bijstand vast te stellen. 
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Vaststellen ontwerp Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

Op 13 mei 2013 is het Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013-2018 

vastgesteld. Sindsdien hebben verschillende mutaties op dit plan 

plaatsgevonden en vraagt de veranderende samenleving om een actualisatie. 

Een nieuw Beeldkwaliteitsplan voorziet in deze behoefte. Gevraagd wordt het 

ontwerp Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 vast te 

stellen en ter inzage te leggen. 

 

Besluit 

1. Het bijgevoegde ontwerp Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

2021-2025 vast te stellen en voor zes weken ter inzage te leggen. 
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Verordening rioolheffing 

Op 7 december 2020 heeft de Gemeenteraad de Verordening Rioolheffing 

Opsterland 2021 vastgesteld. De belangrijkste wijziging ten opzichte van 

vorige jaren zat in de formulering van artikel 3 over de belastingplicht. De 

bedoeling was dat deze aanpassing louter redactioneel zou zijn, zonder 

inhoudelijke gevolgen. Er is echter per ongeluk de verkeerde tekst opgenomen, 

waardoor de eigenaar van een perceel belastingplichtig is geworden, in plaats 

van de gebruiker, zoals dat al sinds jaren in Opsterland het geval is. 

 

Om te voorkomen dat de aanslagen onrechtmatig worden opgelegd, moet deze 

verschrijving in de verordening ongedaan worden gemaakt, en wel voordat de 

aanslagen worden opgelegd. De raad wordt daarom voorgesteld de 

belastingplicht – net als vorige jaren – te leggen bij de gebruiker. 

 

Besluit 

1. De raad voor te stellen de Verordening Rioolheffing Opsterland 2021 in 

te trekken en te vervangen door de Herziene verordening Rioolheffing 

Opsterland 2021, waarin de belastingplicht overeenkomstig bestendig 

beleid bij de gebruiker wordt neergelegd. 
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Uitnodiging informatiebijeenkomst raad over tiny houses 

De raad is toegezegd een informatiebijeenkomst te houden over de stand van 

zaken tiny houses. De digitale informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 

16 februari 2021. Bijgaand de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. 

 

Besluit 

1. De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de raad op 16 

februari 2021 over de stand van zaken tiny houses vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021 (week 

06).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


