
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

30-11-2021 

Tijd 9:00 - 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 

 

Verlenging handelingskader corona 

Op basis van recente besluitvorming betreffende steunmaatregelen wegens de 

coronapandemie is het handelingskader corona geactualiseerd. De geldigheid 

van dit handelingskader loopt 1 mei 2022. 

 

Besluit: 

1. Het geactualiseerde handelingskader corona met een looptijd tot 1 mei 

2022 vast te stellen. 

2. De brief aan de raad vast te stellen. 

 

3 

 

Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten 

De OWO-gemeenten hebben twee archiefbewaarplaatsen. Naast de 

overheidsarchieven kunnen hier ook particuliere verzamelingen 

(archieven/collecties) worden bewaard. Maar de ruimte in de 

archiefbewaarplaatsen is beperkt. Daarom heeft het college van burgemeester 

en wethouders het Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten 

vastgesteld. Hierin staat beschreven wanneer een particuliere verzameling in 

aanmerking komt over opname in de archiefbewaarplaats. 

 

Besluit: 

1. Het Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten vast te 

stellen. 
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4 

 

Antwoordbrief op brief omwonenden project 'De Sweach' in Beetsterzwaag 

Enkele omwonenden van het bouwproject 'De Sweach' in Beetsterzwaag hebben 

mede namens andere omwonenden een brief gestuurd met een aantal vragen 

over het bouwproject 'De Sweach'. Aanleiding voor de brief is de ondervonden 

overlast en bouwschade veroorzaakt door heiwerkzaamheden. 

 

Besluit: 

1. De brieven aan enkele omwonenden in de nabijheid van het 

bouwproject 'De Sweach' in Beetsterzwaag vast te stellen. 

 

5 

 

Reactie college op het  advies van de Adviesraad  Sociaal Domein  Opsterland 

over  inburgering 

Reactie college op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Opsterland 

over inburgering. 

 

Besluit: 

1. De schriftelijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

Opsterland over inburgering vast te stellen. 

 

6 

 

Inzet CTB gelden 

Het Kabinet heeft besloten de Veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te 

verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van 

het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Minister van 

Justitie en Veiligheid verstrekt aan Veiligheidsregio Fryslân een incidentele 

bijdrage van €1.677.475,18 op grond van artikel 8.3 van het Besluit 

Veiligheidsregio’s. Dit bedrag is verdeeld naar inwoneraantal onder de Friese 

gemeenten. Dit betekent dat er voor Opsterland een bedrag van €75.852,00 

beschikbaar is. Dit voorstel betreft de inzet van deze gelden ter ondersteuning 

voor de controle van het coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) op locaties waar 

dat nodig is. 

 

Besluit: 

1. De financiële middelen CTB in te zetten – in de vorm van beveiliging - 

voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het 

coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is, zoals bij MFC De 

Wier en De Skans. 

2. Maximaal een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve 

van de ondersteuning zoals genoemd bij beslispunt 1. 
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7 

 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over hekkelspecie 

Op 12 november 2021 heeft de heer Van der Meer van het CDA schriftelijke 

vragen gesteld over de ophoping van hekkelspecie binnen de bebouwde kom. 

Met bijgevoegde brief worden deze schriftelijke vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

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

hekkelspecie vast te stellen. 

 

8 

 

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over natuuronderzoek bij dorps- of 

buurtfeesten 

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over natuuronderzoek bij dorps- of 

buurtfeesten. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD over 

natuuronderzoek bij dorps- en of buurtfeesten vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 

(week 49).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


