
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

15-02-2022 

Tijd 10:00 - 12:30 

Locatie Digitale vergadering 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, 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 

 

Samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 

Op 4 mei 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de vorming van de 

FPM. De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor deelname. Om de 

samenwerking in de FPM formeel vast te leggen, is een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt 

ondertekend door de provincie, alle Friese gemeenten en drie 

kennisinstellingen. De provincie Fryslân zal optreden als penvoerder van de 

Samenwerkingsovereenkomst. Het voorstel is wethouder Jonkman aan te 

wijzen als vertegenwoordiger van Opsterland in de Algemene vergadering van 

deelnemers. 

 

Besluit: 

1. De samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 2022 vast te 

stellen en te ondertekenen. 

2. Wethouder Jonkman aan te wijzen als vertegenwoordiger in de 

Algemene Vergadering van deelnemers. 
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Beslissing op bezwaar verkeersbesluit De Gilden 

Op 20 oktober 2021 heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij de 

Bezwarencommissie Opsterland (hierna: BCO) over een genomen 

verkeersbesluit. Het gaat om een verkeersbesluit voor het instellen van een 

parkeerverbod op een deel van De Gilden in Ureterp.  Tijdens de zitting hebben 

twee bezwaarmakers hun bezwaren kenbaar gemaakt en is er namens de 

gemeente een nadere motivering gegeven op het eerder genomen besluit. Op 

29 november 2021 heeft de BCO geadviseerd om het bestreden besluit in 

stand te laten, mits voorzien van een verbeterde motivering. 

 

Besluit: 

1. Het advies van de BCO over het ingestelde parkeerverbod aan De Gilden 

over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten. 

2. De bijgevoegde brief aan de bezwaarmakers, inclusief nadere 

motivering, vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over stijgende 

energieprijzen 

Beantwoording vragen van de heer H. Meijer van Opsterlands Belang over 

stijgende energieprijzen in relatie tot de exploitatie van dorpshuizen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over stijgende energieprijzen in relatie tot de exploitatie van 

dorpshuizen vast te stellen. 

 

 

5 

 

Beantwoording vraag GroenLinks-Opsterlanders over het PGB 

Op 17 januari 2022 heeft mevrouw Beintema van GroenLinks-Opsterlanders 

een vraag gesteld over het PGB. Er is toegezegd dat deze vraag schriftelijk 

beantwoord gaat worden. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de vraag van GroenLinks-Opsterlanders over het 

PGB vast te stellen. 
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Beslissing op bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van zonnepanelen op het achtererf Welfingstrjitte 4 Wijnjewoude 

Beslissing op bezwaarschrift inzake de verleende omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van zonnepanelen op het achtererf van Welfingtrjitte 4 

Wijnjewoude. 

 

Besluit: 

1. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de 

omgevingsvergunning in stand te laten. 

2. De omgevingsvergunning van een nadere motivatie te voorzien ten 

aanzien van welstand. 

3. De voorwaarde van de natuurlijke afscherming in de 

omgevingsvergunning niet te wijzigen. 

4. Geen vergoeding tot rechtsbijstand toe te kennen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2022   

(week 09).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


