
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

25-05-2021 

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 18 mei vast te stellen. 
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Inzet bevoegdheden Tijdelijke Wet Maatregelen 

De burgemeester legt over de inzet van de bevoegdheden die haar op grond 

van de Tijdelijke Wet Maatregelen (hierna: TWM) toekomen verantwoording af 

aan de gemeenteraad. Met de gemeenteraad is afgesproken deze 

verantwoording één keer per acht weken per brief te geven. Zolang de TWM 

van kracht is. De tweede verantwoordingsbrief ligt nu voor. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de brief aan de raad over de inzet bevoegdheden 

Tijdelijke Wet Maatregelen. 
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Brief aan raad over SDG's 

De gemeente Opsterland is Global Goals (SDG) gemeente. Om de SDG's meer 

onder de aandacht te brengen worden ze opgenomen in de raadsvoorstellen. 

Het college van B&W stuurt hierover een brief naar de raad. 

 

Besluit 

1. De brief aan de raad over de toepassing van de SDG's vast te stellen. 
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Vaststelling bestemmingsplan "Beetsterzwaag Kom" en Ruimtelijk 

kwaliteitsplan Hoofdstraat Beetsterzwaag 

De procedures voor het bestemmingsplan “Beetsterzwaag Kom" en het 

Ruimtelijk kwaliteitsplan Hoofdstraat Beetsterzwaag zijn inmiddels zover 

gevorderd dat beide plannen door de gemeenteraad kunnen worden 

vastgesteld. Er zijn twee zienswijzen op het bestemmingplan ingediend die 

allebei aanleiding geven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

Daarnaast zijn er nog een aantal ambtshalve aanpassingen van het 

bestemmingsplan noodzakelijk. Uw college wordt geadviseerd het bijgaande 

raadsvoorstel (met bijbehorend conceptraadsbesluit), dat voorziet in de 

(gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan en van het vaststellen van 

het ruimtelijk kwaliteitsplan, vast te stellen. 

 

Besluit 

1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake de 

vaststelling van het bestemmingsplan "Beetsterzwaag Kom" en het 

Ruimtelijk kwaliteitsplan Hoofdstraat Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Nadere informatie vragen omwonende mogelijke mestvergister Wijnjewoude 

Bij brief van 31 maart 2021 heeft u een reactie gegeven op vragen van een 

omwonende op de mogelijke realisatie van een mestvergister aan de Tolleane 

te Wijnjewoude. Deze brief is ter informatie beschikbaar gesteld aan onze raad. 

De raad heeft gevraagd onze reactie op één van de vragen van de omwonende 

te verduidelijken. 

 

Besluit 

1. De bijgevoegde nadere toelichting op de vragen van de omwonende, 

over de potentiële mestvergister aan de Tolleane bij Klein Groningen, 

vast te stellen. 

2. De raad met de bijgevoegde brief te informeren over de afhandeling. 
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Beantwoording raadsvragen (PvdA) inzake geitenhouderijen 

Op 4 mei ontvingen wij een aantal schriftelijke vragen van raadslid J. Harmsma 

(PvdA) over geitenhouderijen. Uw college wordt geadviseerd om door middel 

van bijgaande brief de gestelde vragen te beantwoorden. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid J. Harmsma 

(PvdA) over geitenhouderijen vast te stellen. 
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Voortgang Transitievisie Warmte 

De OWO gemeenten bereiden gezamenlijk een Transitievisie Warmte voor. 

Deze visie dient volgens planning aan het eind van dit jaar vastgesteld te 

worden door de afzonderlijke raden van de betreffende gemeenten. Aan de 

colleges en raden is toegezegd dat regelmatig verslag zal worden gedaan. 

 

Besluit 

1. De raad met de bijgevoegde brief te informeren over de uitgangspunten 

en voortgang van de Transitievisie Warmte. 
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Uitnodiging bijeenkomst raad 9 juni 2021 over de actualisatie van de 

woonvisie 

Op woensdag 9 juni 2021 vindt er een bijeenkomst plaats voor de raad over de 

actualisatie van de woonvisie. Het vroegtijdig betrekken van de raad bij de 

actualisatie van de woonvisie past in het Coalitieakkoord en sluit aan bij de aan 

de raad verzonden brief d.d. 6 april over de rapportage en de actualisatie van 

de woonvisie. De actualisatie van de woonvisie bevindt zich momenteel in de 

verkenningsfase. In dat kader wil RIGO, het adviesbureau dat ons ondersteunt 

bij de actualisatie van de woonvisie, graag een open gesprek met de raad. 

 

Besluit 

1. De uitnodiging voor de bijeenkomst voor de raad over de actualisatie 

van de woonvisie op woensdag 9 juni 2021, vast te stellen. 
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Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR SW Fryslân 

Advies inzake het indienen van een zienswijze door de gemeenteraad op de 

ontwerpbegroting 2022 en de voorlopige jaarrekening 2020 van 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) SW Fryslân. 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022. 

2. In te stemmen met de concept jaarstukken 2020. 

3. De raad voor te stellen eenzelfde standpunt in te nemen. 

4. De brief aan de raad vast te stellen. 

5. De brief aan GR SW Fryslân vast te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021 (week 22).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


