
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

29-06-2021 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Raadszaal 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm (afwezig vanaf 11u), Anko Postma, Libbe de Vries, Rob 

Jonkman en Marjan van der Weij 

 

  

  

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Bestuursrechtelijke aanpak 

In oktober 2019 zijn de gemeenten Smallingerland en Opsterland en de politie 

basiseenheid Oost-Fryslân gestart met de pilot bestuursrechtelijke aanpak 

inbrekerswerktuigen. Vanwege het succes van de pilot is in de driehoek 

besloten deze pilot structureel in te regelen en daarnaast te starten met de 

pilot bestuursrechtelijke aanpak drugshandel. Door middel van dit voorstel 

wordt het college geïnformeerd over de bestuursrechtelijke aanpak en wordt 

voorgesteld de gemeenteraad hierover te informeren. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het besluit van de driehoek om de 

bestuursrechtelijke aanpak inbrekerswerktuigen structureel in te 

regelen. 

2. Kennis te nemen van het besluit van de driehoek om een pilot 

bestuursrechtelijke aanpak drugshandel op straat op te starten. 

3. Kennis te nemen van de nieuwe mogelijkheid om gebruik van lachgas in 

de openbare ruimte aan te pakken. 

4. De brief aan de raad, over de bestuursrechtelijke aanpak, vast te 

stellen. 
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Proef verkeersinrichting kernwinkelgebied Gorredijk 

Op 1 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om te starten met de 

proef voor de verkeersinrichting in het kernwinkelgebied van Gorredijk. De 

raad heeft gevraagd om gedurende de proef op de hoogte te worden gehouden 

over de ontwikkelingen. Met bijgevoegde brief wordt de raad voor de 

zomervakantie voorzien van een actuele stand van zaken. Daarnaast worden de 

bewoners van de Brouwerswal specifiek op de hoogte gebracht van de pas op 

de plaats rondom het langsparkeren. 

 

Besluit: 

1. Bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van de proef over de 

verkeersinrichting in het kernwinkelgebied van Gorredijk vast te stellen. 

2. Bijgevoegde bewonersbrief over de pas op de plaats van de proef met 

het langsparkeren in de Brouwerswal vast te stellen. 

 

4 

 

Stand van zaken vervolgtraject evaluatie SDF 

Per 1 juli 2021 zou de besluitvorming van de herziende 

centrumgemeenteregeling SDF afgerond zijn. Er heeft een evaluatie plaats 

gevonden van de huidige centrumgemeenteregeling. Nu wordt er gewerkt aan 

de uitwerking van de nieuwe centrumgemeenteregeling. Nu wordt meegedeeld 

dat de deadline van 1 juli niet wordt gehaald. De deadline wordt nu op 1 

december 2021 gezet. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het verzetten van de deadline van de herziene 

centrumgemeenteregeling SDF van 1 juli 2021 naar 1 december 2021. 

2. De gemeenteraad aan de hand van bijgevoegde brief te informeren over 

de stand van zaken. 

3. De centrumgemeente op de hoogte te brengen van dit genomen 

besluit. 
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Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

Per 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel inwerking. Om 

de invoering van deze wetswijziging beter te laten verlopen, is er een 

convenant gemaakt. Dit convenant regelt de afspraken tussen de verschillende 

gemeenten voor de migratiegroep, de groep jeugdigen die nu en op datum 

inwerkingtreding van de wet jeugdhulp ontvangt op basis van de Jeugdwet. 

Voorgesteld wordt om het convenant te ondertekenen. 

 

Besluit: 

1. Het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te 

ondertekenen. 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Libbe de Vries te machtigen om het convenant 

implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel namens het college 

van B&W te ondertekenen. 
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Jaarstukken Hûs en Hiem 2021 

Jaarstukken Hûs en Hiem 

 

Besluit: 

1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de jaarrekening 2020 

en de begroting 2022 van de GR Hûs en Hiem. 

 

7 

 

Raadsbrief stand van zaken mienskipsinitiatief Gorredijk 

Onlangs heeft de directie en Raad van Toezicht van De Skâns zich terug 

getrokken uit het mienskipinitiatief. De afgelopen periode heeft de raad 

meerdere berichtgevingen ontvangen van De Skâns en de initiatiefnemers over 

het mienskipsinitiatief Gorredijk. Met deze brief informeert het college de raad 

over de laatste stand van zaken aangaande het mienskipinitiatief Gorredijk. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad vast te stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021 (week 

27).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 


