
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

05-04-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

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 Verdeling rijksbijdrage Regio Deal ZO Friesland 

Het door de raad beschikbaar gestelde budget in het kader van de rijksbijdrage 

Regio Deal voor Programma Gorredijk te verdelen in een deel voor Gorredijk 

Begroot en een deel voor een door het college vast te stellen lijst met 

projecten. 

 

Besluit: 

1. De lijst met projectvoorstellen voor Regio Deal Zuidoost Friesland 

(bijlage 1) vast te stellen. 

2. Het project Gorredijk Begroot in uitvoering te brengen. 

3. De projectvoorstellen Gorredijk (bijlage 1) verder uit te werken. 

4. De brief aan de raad, over de besteding van de rijksmiddelen voor de 

Regiodeal (bijlage 3), vast te stellen. 
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Starten bestemmingsplanprocedure Geawei Nij Beets 

Aan de Geawei te Nij Beets is eigenaar Windgroep uit Drachten voornemens een 

zestal woningen te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure 

nodig. Dit voornemen is ambtelijk en bestuurlijk besproken met provincie 

Fryslân en – vooruitlopend op nieuwe woningbouwafspraken – opgenomen op 

de “Shortlist”. 

In eerdere instantie heeft het college in een principebesluit de 

beginselbereidheid uitgesproken om planologisch medewerking te verlenen 

aan deze ontwikkeling. De initiatiefnemers hebben de mogelijkheden op 

ambtelijk niveau met de gemeente verkend en vertaald in de Nota van 

Uitgangspunten die als bijlage bij dit advies is opgenomen. Na instemming van 

uw college met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wordt ook de raad 

verzocht in te stemmen met het opstarten van een 

bestemmingsplanprocedure. Uw college wordt in dat kader geadviseerd het 

bijgaande raadsvoorstel vast te stellen, zodat na de raadsbehandeling de 

verdere voorbereiding van het bestemmingsplan ter hand kan worden 

genomen. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel “Starten bestemmingsplanprocedure Geawei Nij 

Beets” vast te stellen. 
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Visparel Mientewei Gorredijk 

Sportvisserij Fryslân heeft op voorstel van de HSV uit Wijnjewoude en de 

voormalige HSV uit Gorredijk de gemeente gevraagd om mee te werken aan het 

ontwikkelen van een zogenaamde visparel. Het voorstel is om de vijver aan de 

Mientewei in Gorredijk daar voor te gebruiken. Een visparel is een vijver die 

geschikt is gemaakt voor de sportvisserij. 

 

Besluit: 

1. De vijver aan de Mientewei in Gorredijk te ontwikkelen als visparel zoals 

is voorgesteld in het beheerplan Sportvisserij Fryslân. 

2. De brief aan de raad over de visparel vast te stellen. 

3. De brief aan Sportvisserij Fryslân vast te stellen. 
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Beleidsregels energietoeslag voor minima 

Beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag voor minima. 

 

Besluit: 

1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag minima 2022 gemeente 

Opsterland vast te stellen. 
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Conceptbegroting FUMO 2023 

Alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling FUMO (omgevingsdienst 

milieu) krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen de 

ontwerpbegroting FUMO 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om 

geen zienswijze tegen deze ontwerpbegroting in te dienen. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO. 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de 

ontwerpbegroting 2023 van de FUMO. 

3. De brief aan de raad vast te stellen. 

4. De conceptbrief van de raad aan de FUMO vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2022   

(week 15).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 

 


