
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

26-10-2021 

Tijd 10:00 - 12:30 

Locatie Oost; vergaderruimte 2.2 

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 vergaderingen 

De openbare besluitenlijsten van 13 september en 12 oktober vast te stellen. 
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MKB vriendelijkste gemeente 

Door Lexnova is onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente 

aan ondernemers onder de noemer ‘’MKB vriendelijkste gemeente’’. Vanwege 

de tegenvallende score in 2018 heeft de raad verzocht om verslag te doen van 

de uitkomsten van het nieuwe onderzoek. In een raadsbrief duiden wij als 

college de uitkomsten van het onderzoek. Het rapport van Lexnova is 

bijgevoegd bij de brief. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de gemeenteraad over onderzoek MKB vriendelijkste 

gemeente (2020 - 2021) vast te stellen. 
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Nadeelcompensatie 

In de nieuwe Omgevingswet wordt naast planschade ook nadeelcompensatie 

apart geregeld. Om de Omgevingswet goed te kunnen toepassen moet onze 

huidige planschadeverordening worden aangepast. 

 

Besluit: 

1. De Verordening nadeelcompensatie Opsterland 2022 voor te leggen 

aan de raad ter vaststelling. 
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Transitievisie Warmte OWO 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben samen de 

Transitievisie Warmte OWO opgesteld. De drie colleges vragen nu aan hun 

gemeenteraad om deze visie vast te stellen. In 2050 wordt geen aardgas meer 

gebruikt. Deze visie geeft een eerste richting aan de manier waarop in onze 

gemeente de woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzaam kunnen 

worden verwarmd. Samen met de twee andere gemeenten wordt hier verder 

aan gewerkt. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te 

stellen om de Transitievisie Warmte OWO vast te stellen. 

2. De Transitievisie Warmte OWO uit te werken in een eerste OWO-

uitvoeringsprogramma Warmtetransitie. 

3. De gemeenteraad voor te stellen om een reserve “Energietransitie” met 

egalisatie functie in te stellen en het restantbudget à € 152.000,- te 

storten in deze reserve. 

4. Het persbericht vast te stellen. 
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Instemmen met huisvestingsverzoek samenwerkingsschool Wijnjewoude 

De gemeente heeft eerder dit jaar ingestemd met de fusie van de beide 

basisscholen in Wijnjewoude per 1 augustus 2021. De nieuwe 

samenwerkingsschool valt onder Stichting Comprix. Om als 

samenwerkingsschool in één gebouw te passen is een verbouwing nodig. Na 

deze verbouwing is er voldoende ruimte voor beide scholen in het voormalige 

gebouw van CBS Votum Nostrum. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het huisvestingsvoorstel van de 

samenwerkingsschool. 

2. Hiervoor € 130.000,- beschikbaar te stellen. 

3. De beschikking vast te stellen. 

4. De brief aan de raad over de huisvestingsplannen samenwerkingsschool 

Wijnjewoude vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over verkoop grond Loevestein 

4 Oost aan Van Wijnen 

Op 22 september heeft de heer Veenstra van fractie CDA schriftelijke vragen 

gesteld over de verkoop van Loevestein 4 oost Gorredijk aan Van Wijnen 

projectontwikkeling B.V. Met bijgevoegde brief worden deze vragen 

beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie CDA over de 

verkoop grond Loevestein 4 oost Gorredijk aan Van Wijnen vast te 

stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang over de Krûme 

Swynswei 

Op 4 oktober 2021 heeft de heer De Jong van Opsterlands Belang schriftelijke 

vragen gesteld over de staat van onderhoud van de Krûme Synswei in Nij Beets. 

Met bijgevoegde brief worden de schriftelijke vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 

over de Krûme Swynswei vast te stellen. 
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Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair' 

Provinsje Fryslân, de Vereniging Friese Gemeenten, het Wetterskip Fryslân, 

Rijkswaterstaat Noord en de Veiligheidsregio Fryslân vragen de gemeenten 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland om akkoord te geven op de 

Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair'. In de samenwerkingsagenda 

staan ambities om in 2035 100% circulair in te kopen door de Friese 

overheden. De in 2019 afgesproken VCF-ambities om circulair straatmeubilair 

en een fossielvrij wagenpark de norm te laten zijn worden vastgehouden. 

 

Besluit: 

1. De ambitie op het gebied van circulair inkopen vast te stellen op 25% in 

2025, 75% in 2030 en 100% in 2035 en daarvoor in OWO-verband 

akkoord te geven op de Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair'. 

2. De raad hierover te informeren. 
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Vitale netwerken Gorredijk 

Het sociaal domein van de gemeente Opsterland vraagt om transformatie. Er is 

een betere aanpak nodig van maatschappelijke problemen binnen de Wmo, de 

Jeugdwet en de Participatiewet. Deze betere aanpak zien we in de preventie-

agenda als volgt: we willen bestaande lokale netwerken beter benutten om 

hiermee ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare bewoners in dorpen. 

 

We willen hiermee beginnen in Gorredijk met het project Vitale Netwerken. 

Binnen dit project gaan we bestaande en nieuwe initiatieven van bewoners 

ondersteunen. Het gaat dan om initiatieven waarmee inwoners in hun eigen 

buurt of dorp informele zorg bieden aan anderen. 

 

Met een rijksbijdrage uit de Regio Deal Zuidoost Friesland kunnen we 

dergelijke bewonersinitiatieven in Gorredijk gaan faciliteren en verbinden. Hun 

ideeën en de succesvolle elementen hiervan gaan we vertalen naar een 

verbeterde aanpak voor gebiedsgerichte zorg in onze hele gemeente. 

 

Het project is afgestemd binnen de organisatie, maakt onderdeel uit van het 

Integrale Programma Geweldig Gorredijk en is een concrete invulling van de 

doelstellingen Vitale Kernen van de Regio Deal Zuidoost Friesland en het regio 

brede project Zorgeconomie. 

 

Besluit: 

1. Code Hans opdracht te geven om tot eind 2022 zorgnetwerken in 

Gorredijk te activeren tot nieuwe initiatieven en duurzame verbanden 

(kosten € 55.000,-). 

2. EMBGG opdracht te geven om vijf werkbijeenkomsten te begeleiden 

waarmee de onderliggende methodiek wordt ontwikkeld en breder 

uitgezet (kosten € 19.560,-). 

3. Daarnaast € 37.440,- te reserveren voor concrete activiteiten in 2022 

en voor eventuele verlenging van de inzet van Code Hans of van EMBGG 

in 2023. 

4. De in 2021 nog niet bestede middelen door middel van een technische 

begrotingswijziging over te hevelen naar 2022. 
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Intentieverklaring uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 2022 

Instemmen met de ondertekening van de intentieverklaring die nodig is voor 

de aanvraag van een rijksbijdrage van € 20.000,- als uitvoeringsbudget voor 

2022 van het Lokaal Sportakkoord. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de intentieverklaring die nodig is voor de aanvraag 

van een rijksbijdrage van € 20.000,- als uitvoeringsbudget voor 2022 

van het Lokaal Sportakkoord. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder De Vries volmacht te geven de intentieverklaring te 

ondertekenen. 
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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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Zienswijze Energieprogramma provincie Fryslân 

Op 12 oktober jl heeft ons college de “OWO”- zienswijze op het provinciaal 

Energieprogramma 2022 – 2025 vastgesteld. Het college van de gemeente 

Weststellingwerf vraagt nog om een aanpassing van de brief. Het betreft een 

verwijzing naar eerdere inspraakreacties van onze gemeenten op de 

verordening Romte. Hoewel de verordening Romte hier niet ter discussie staat, 

kan de aanvulling geen kwaad. De aangepaste brief is als bijlage bijgevoegd. 

De aanpassing is geel gearceerd opgenomen. De gemeente Ooststellingwerf is 

akkoord met de aanpassing. 

 

Besluit: 

1. De aangepaste inspraakreactie aan het college van Gedeputeerde Staten 

van de provincie 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 2 november 2021 

(week 44).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


