
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

26-01-2021 

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 19 januari vast te stellen. 
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Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 

Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 

 

Besluit 

1. In te stemmen met verhoging grens inkoopstartformulier tot €25.000, 

2. In te stemmen met concretisering leveranciersselectiebeleid. 

3. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 2018 in te 

trekken per 1 februari 2021. 

4. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 2021 vast 

te stellen per 1 februari 2021. 
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Afronding verkenning woningbouw Stationsweg 58 Gorredijk 

In 2020 zijn vier gesprekken gevoerd met een initiatiefnemer en zijn dochter 

over de mogelijkheden tot planontwikkeling voor woningbouw op de locatie 

Stationsweg 58. Het overleg heeft niet tot overeenstemming geleid. In een brief 

aan hen wordt deze conclusie toegelicht en tevens daarin de uitnodiging om 

toch nog een passend dossier voor aanvraag omgevingsvergunning samen te 

stellen. 

 

Besluit 

1. De brief aan de initiatiefnemer inzake planontwikkeling Stationsweg 58 

Gorredijk vast te stellen. 
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Subsidieregeling reductie energiegebruik natuurlijke personen Opsterland 

In september jl. heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties onze aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik 

toegekend. Onderdeel van de aanvraag is het beschikbaar stellen van 

kortingsvouchers voor kleine energiebesparende maatregelen. Dit zal worden 

uitgevoerd door het duurzaam bouwloket. Voor de uitvoering is een 

subsidieregeling nodig. Ook moet het Duurzaam Bouwloket daarvoor het 

mandaat krijgen. 

 

Besluit 

1. De "Subsidieregeling reductie energiegebruik natuurlijke personen 

Opsterland" vast te stellen. 

2. Het Duurzaam Bouwloket te mandateren om deze subsidieregeling uit 

te voeren en de subsidie aan bewoners uit de gemeente Opsterland uit 

te keren. 

3. De conceptbrief aan de huiseigenaar-bewoners over de 

subsidieregeling vast te stellen. 
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Vragen regiegroep RES ambitie RES 1.0 

In het voorjaar van 2020 is de concept RES voor de regio Fryslân door alle 

betrokken raden en besturen vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan 

de vervolgstap: de RES 1.0. Voor het opstellen van de RES 1.0 wordt nu, door 

de regiegroep RES, van de betrokken overheden de ambitie voor duurzame 

opwek van energie gevraagd. Daarbij wordt gevraagd om daarvoor 

zoekgebieden aan te wijzen. Het referentiejaar is 2030. 

 

Besluit 

1. Voor de RES 1.0 onze ambitie om in 2035 een energie neutrale 

gemeente te zijn in te brengen en aan te sluiten bij de mijlpaal die voor 

2030 in ons coalitieakkoord “Brêge nei de takomst” is opgenomen. 

2. Geen zoekgebieden voor de opwek van duurzame energie in onze 

gemeente aan te wijzen. 

3. De brief aan de regiegroep RES vast te stellen. 

4. De raad, met de bijgevoegde brief, een afschrift te sturen van de brief 

aan de regiegroep RES. 
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Beantwoording schriftelijke vragen (CDA) over het plaatsen van kleine 

windmolens 

Op 29 december 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van raadslid mw. I. 

Spoelstra (CDA). Het CDA vraagt inzicht in het aantal aanvragen die er in 

Opsterland voor het plaatsen van kleine windmolens zijn ingediend. Daarnaast 

informeert het CDA naar de ontwikkeling van beleid omtrent kleine 

windmolens. Uw college wordt geadviseerd om met de bijgaande brief de 

gestelde vragen te beantwoorden. 

 

Besluit 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid mw. I. 

Spoelstra (CDA) over “aanvragen kleine windmolens” vast te stellen. 
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Vaststelling regionaal programma VSV en JIKP 2020-2024 

Gemeenten en onderwijsorganisaties (vo en mbo) hebben een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiermee zijn de afspraken over de 

gezamenlijke aanpak om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) te 

verminderen en jongeren in een kwetsbare positie (jikp) ondersteuning te 

bieden voor de periode 2020-2024 vastgelegd. Doel is dan ook het verlagen 

van de percentages vsv-ers en goede ondersteuning van jongeren in kwetsbare 

posities wanneer nodig. 

 

Besluit 

B&W besluiten om: 

1. Het uitvoeringsprogramma vsv en jikp 2020-2024 regio de Friese 

Wouden vast te stellen. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. De portefeuillehouder onderwijs te machtigen om namens de gemeente 

Opsterland het programma te ondertekenen. 
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Toezichthouderschap leerplicht RMC 

In 2019 is de regionale samenwerking voor leerplicht en RMC (regionale meld- 

en coördinatiefunctie) door alle zeven gemeenten die behoren tot regio De 

Friese Wouden, vastgelegd in een overeenkomst. In artikel 3 van de 

samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat leerplichtambtenaren en RMC 

trajectbegeleiders worden aangewezen als toezichthouder voor het gehele 

grondgebied van regio De Friese Wouden. Met dit voorstel wordt daar 

uitvoering aan gegeven. 

 

Besluit 

B&W besluiten om: 

1. Het aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren RMC regio De Friese 

Wouden vast te stellen. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. Volgens het bijgevoegde aanwijzingsbesluit de leerplichtambtenaar 

(LPA) die werkzaam is voor de gemeente Opsterland te beëdigen voor 

de gehele RMC regio en de burgemeesters van de andere 

regiogemeenten ook te machtigen om de medewerkers leerplicht en 

RMC, die in dienst zijn bij de betreffende gemeenten, de eed van 

zuivering namens alle regiogemeenten af te leggen. 
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VTH Jaarverslag 2020 en programma 2021 

Voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten stelt het college ieder jaar 

een handhavingsprogramma vast, evenals een jaarverslag van de uitvoering 

van de handhavingsactiviteiten in het voorgaande jaar. Dit is een verplichting 

op grond van de Wabo. Met de inwerkingtreding van de Wet 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is deze verplichting ook geldend 

voor de vergunningverlening. Voorliggend combi-document betreft het 

jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH Fysieke Leefomgeving. 

 

Besluit 

1. Het "jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH fysieke 

leefomgeving" vast te stellen. 

2. De gemeenteraad en de provincie te informeren. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021 (week 

05).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


