
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

02-11-2021 

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 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

OWO-visie: resultaat gesprekken met raden 

Begin 2021 is de OWO-visie in de drie gemeenteraden besproken en door alle 

drie de OWO-raden vastgesteld. Bij de vaststelling is een motie aangenomen 

om in gesprek te gaan en de OWO-visie verder te concretiseren. Voor en na de 

zomer zijn hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Met dit besluit worden de 

resultaten van die bijeenkomsten teruggekoppeld aan de raad. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van brief inclusief de bijlagen als 

resultaat van de gesprekken met de gemeenteraden over de OWO-visie. 

2. In te stemmen met het versturen van deze brief inclusief de bijlagen 

naar de gemeenteraad. 
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Voortgangsbrief Deltaplan voor het Noorden en Lobby Lelylijn 

Op 5 november 2018 is de motie “Lobby Lelylijn” aangenomen waarin het 

college is verzocht te gaan lobbyen voor deze nieuwe snelle spoorverbinding 

van Amsterdam naar Groningen (v.v.). 

 

Eerder dit jaar is de Lelylijn onderdeel geworden van het Deltaplan voor Noord 

Nederland. Met de brief wordt de raad geïnformeerd over het proces Deltaplan 

voor Noord Nederland en de lobby Lelylijn. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over het Deltaplan voor het Noorden en de Lobby 

Lelylijn vast te stellen 
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Handboek kabels en leidingen 

DeltaFiber heeft zich bij de gemeente gemeld met de wens om de dorpskernen 

van Opsterland van Glasvezel te voorzien. Aangezien dit geen witte gebieden 

betreffen is dit een vrije markt en zodoende staat het DeltaFiber vrij om 

hiervoor een vergunning aan te vragen en hiermee te starten. Het is echter 

wenselijk om in dergelijke gevallen afspraken te maken over de manier van 

werken door de derde partij en de manier van handhaving en controle door de 

gemeente. Voor het handhaven en controleren door de gemeente is er voor 

gekozen om een handboek kabels en leidingen vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Het bijgevoegde handboek kabels en leidingen 2021 vast te stellen. 

 

5 

 

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Luxwoude - Hegedyk 48 

Op basis van een eerder opgeleverde Nota van Uitgangspunten is er nu een 

ontwerpbestemmingsplan “Luxwoude – Hegedyk 48” opgesteld dat voorziet in 

de mogelijkheid om een nieuwe woning op te richten aan de Hegedyk 48 te 

Luxwoude. Een en ander ter vervanging van een ter plaatse aanwezige en in 

verval verkerende schuur. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan als 

ontwerp ter visie te leggen. 

 

Besluit: 

1. Voor de realisatie van een (nieuwe) woning aan de Hegedyk 48 te 

Luxwoude (ter vervanging van de ter plaatse bestaande en in verval 

verkerende schuur ) geen milieueffectrapport (MER) dan wel een 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling op te laten stellen. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Luxwoude – Hegedyk 48”, gelet op 

artikel 3.8 Wro, ter visie te leggen. 
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Beantwoording schriftelijke vraag BAS over voorwaarden die gelden voor een 

bestemmingswijziging in het buitengebied 

Op 30 augustus 2021 werd in een oriënterende raadsbijeenkomst een vraag 

gesteld door BAS over de voorwaarden die gelden voor een 

bestemmingswijziging in het buitengebied. Dit naar aanleiding van 

de behandeling van het raadsvoorstel voor het starten van een 

bestemmingsplanprocedure voor het perceel Luxwoude, Hegedyk 48. De 

bijgevoegde brief bevat een antwoord op de vraag van BAS. Uw college wordt 

geadviseerd om door middel van bijgaande brief de gestelde vraag te 

beantwoorden 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de vraag van BAS over de voorwaarden die 

gelden voor een bestemmingswijziging in het buitengebied vast te 

stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-Opsterlanders over SDE-

subsidies voor mestvergisters 

Op 12 oktober jl. heeft het raadslid mevrouw Beintema van GroenLinks-

Opsterlanders schriftelijk vragen gesteld over SDE-subsidies voor 

mestvergisters. Met bijgaande brief beantwoorden wij deze vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks-

Opsterlanders over SDE-subsidies voor mestvergisters vast te stellen. 
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Begeleiding nieuwkomers 

De maatschappelijke begeleiding aan nieuwkomers is een wettelijke taak. De 

afgelopen jaren is dit in Opsterland uitgevoerd op basis van een subsidie. 

Vanaf 2022 legt de nieuwe Wet inburgering meer regie bij gemeenten en 

daarin blijft de maatschappelijke begeleiding een belangrijke basis. Deze basis 

wordt gelegd door de begeleiding die vrijwilligers bieden aan de nieuwkomers 

nadat ze in onze gemeente zijn gehuisvest. Vanaf 2022 willen we het gehele 

vrijwilligerswerk laten uitvoeren door de welzijnsorganisatie Code Hans, 

inclusief de begeleiding van nieuwkomers. Vanwege een hoge taakstelling voor 

de huisvesting van nieuwkomers is deze integrale benadering van het 

vrijwilligerswerk ook van belang om de druk op de gemeentelijke begroting te 

kunnen beheersen. 

 

Besluit: 

1. Code Hans opdracht te geven om in 2022 de maatschappelijke 

begeleiding van nieuwkomers in Opsterland op zich te nemen. 

2. Binnen deze opdracht eenmalig extra in te zetten op de afronding van 

trajecten uit 2021 en op intensivering van het vrijwilligersnetwerk. 

3. De in 2021 niet bestede middelen op welzijnsgebied door middel van 

een technische begrotingswijziging over te hevelen naar 2022 als 

dekking voor de éénmalige extra inzet in 2022. 

4. In de opdracht ook de intentie uit te spreken om deze vanaf 2023 nog 

3 jaar te verlengen. 

5. De gemeenteraad per raadsbrief te informeren dat de maatschappelijke 

begeleiding vanaf 2022 uitgevoerd zal worden door Code Hans. 
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Centrumregeling SDF 2022 

De nieuwe Centrumregeling SDF 2022 voorleggen aan de Raad en na 

besluitvorming in te stemmen met de deze nieuwe Centrumregeling. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen om aan het college van B&W 

goedkeuring te verlenen om een nieuwe centrumgemeenteregeling 

Sociaal Domein Fryslân aan te gaan met de overige Friese gemeenten. 

2. Na goedkeuring van de gemeenteraad, de nieuwe 

‘Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022’ aan te gaan 

en in te stemmen met de daaruit vloeiende jaarlijkse financiële bijdrage. 
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Klankbordbijeenkomst Sociaal Domein 

De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief uit te nodigen voor de 

klankbordbijeenkomst Sociaal Domein van 16 november 2021. 

 

Besluit: 

1. Bijgevoegde uitnodiging voor de klankbordbijeenkomst Sociaal Domein 

vast te stellen. 
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Actualisering VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 

B&W besluiten om in OWO-verband de geactualiseerde Friese kwaliteitscriteria 

voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Frysk Peil F2) vast te 

stellen. 

 

Besluit: 

1. De Kaders en Uitgangspunten en de VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 

(versie oktober 2020) vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 november 2021 

(week 45).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


