
 

Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

25-01-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Raadszaal 

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 

 

Informatiebrief Caparis NV over corona deel 7 

Caparis NV heeft een zevende informatiebrief gestuurd over hun 

dienstverlening en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze 

informatiebrief brengt Caparis NV u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen bij Caparis. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis. 

2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te 

stellen. 

 

 

3 

 

Afwijken welstand 

Afwijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan een uitbreiding van het pand op het adres Badweg 48 in Gorredijk. 

 

Besluit: 

1. Af te wijken van het welstandsadvies (W21OPS094-5) voor het 

verbouwplan voor Badweg 48 in Gorredijk. 

2. Afdeling OWO-VTH te mandateren de vergunning te verlenen wanneer 

de aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend en voldoet aan de 

overige toetsingsgronden. 
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Bouwvergunning hek 

Ter afdoening van een privaatrechtelijk geschil over een recht van overpad met 

een ondernemer in Gorredijk, is afgesproken dat de gemeente een hek plaatst 

rond het perceel van de betreffende ondernemer. Het aanvankelijk geplaatste 

hek voldoet niet aan de afspraken, en dient daarom vervangen te worden door 

een nieuw (vergunningplichtig) hek. 

 

Besluit: 

1. Af te wijken van het welstandsadvies voor het realiseren van een hek op 

de locatie Kalkovens te Gorredijk. 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een hek op 

de locatie Kalkovens te Gorredijk. 

 

 

5 

 

Uitvoeringsplan preventie 

De raad informeren over uitvoering van de Preventie Agenda Opsterland 2021-

2030. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan preventie. 

2. De brief aan de raad over het uitvoeringsplan preventie vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen beleidsruimte terugvorderingsbeleid 

Participatiewet 

Beantwoording schriftelijke vragen beleidsruimte terugvorderingsbeleid 

Participatiewet. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks-

OpsterLanders, D66 en BAS over de beleidsruimte 

terugvorderingsbeleid Participatiewet vast te stellen. 
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Landelijk expertisebureau en herbevestigen Dekkingsplan 2.0 voor zienswijze 

Naast de Kaderbrief 2023-2026 verzoekt Veiligheidsregio Fryslân in de brief 

van 2 december 2021 om een reactie te geven op twee specifieke 

onderwerpen, te weten: (1) het geven van een zienswijze over het onderwerp 

“herbevestiging Dekkingsplan 2.0” en (2) om wensen en bedenkingen in te 

dienen met betrekking tot de oprichting van en deelname aan “de 

landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s”. De 

reacties van de Friese gemeenten op beide onderwerpen worden behandeld 

tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2022. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met herbevestiging Dekkingsplan 2.0 en de raad te 

adviseren geen zienswijze in te dienen. 

2. De raad te adviseren om geen wensen en bedenkingen in te dienen met 

betrekking tot de oprichting van en deelname aan de landelijke 

stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

3. De conceptbrief aan de raad vast te stellen. 

4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen. 
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Kaderbrief 2023-2026 van de Veiligheidsregio Fryslân 

Veiligheidsregio Fryslân heeft de Kaderbrief 2023-2026 aangeboden aan de 

gemeenten. De Kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die Veiligheidsregio 

Fryslân wil realiseren. Deze Kaderbrief voor 2023 en verder geeft met name 

de financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. Het college en de 

gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te 

maken. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 van Veiligheidsregio 

Fryslân en daarop geen zienswijzen in te dienen. 

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2023-2026 

van Veiligheidsregio Fryslân. 

3. De conceptbrief aan de raad over de Kaderbrief 2023-2026 

Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen. 

4. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân over de Kaderbrief 

2023-2026 vast te stellen. 
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Jaarverslag 2021 & uitvoeringsprogramma 2022 VTH Fysieke leefomgeving 

Opsterland 

Voor de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

Fysieke Leefomgeving stelt het college ieder jaar een uitvoeringsprogramma 

vast, evenals een jaarverslag over het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke 

verplichting. Daarnaast heeft de FUMO het Jaarprogramma VTH Fryslân 

Basistaken 2022 opgesteld en is de Informatieplicht naleving kwaliteitscriteria 

toegevoegd. 

 

Besluit: 

1. Het "jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 VTH fysieke 

leefomgeving Opsterland" vast te stellen. 

2. Het “ jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2022” van de FUMO vast 

te stellen. 

3. De brief aan de gemeenteraad 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 vierde verantwoordingsbrief ligt nu voor. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de inzet van de bevoegdheden op grond van 

de Tijdelijke Wet Maatregelen vast te stellen. 
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Behoud (kinder)hartchirurgie UMCG 

De zorgen over de dreigende sluiting van de (kinder)hartchirurgie van het 

UMCG over te brengen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

middels bijgaande brief. 

 

Besluit: 

1. Bijgaande brief over het behoud van de (kinder)hartchirurgie in het 

UMCG 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 februari 2022   

(week 05).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


