
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 31-01-2023
Tijd 9:00 - 12:30
Locatie B&W-kamer
Voorzitter Burgemeester
Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman, 

Sandra van ‘t Hooge

1 Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

2 Motie verwachte investeringen irt begroting
In de raadsvergadering van 7 november 2022 is een motie aangenomen waarin 
de raad oproept uiterlijk 31 januari 2023 inzicht te geven over de gevolgen en 
mogelijk toekomstige aanpassing voor de begroting door de kosten van de 
redelijkerwijs te verwachten investeringen mee te nemen.

Besluit:

1. De brief aan de raad over de beantwoording van de motie van 7 
november over verwachte investeringen irt begroting vast te stellen.

3 Vaststellen Overzicht vaste subsidieontvangers 2023
De raad is bevoegd om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2023 vast te 
stellen. Bijgaand het raadsvoorstel voor het vast stellen van het Overzicht vaste 
subsidieontvangers 2023.

Besluit:

1. De raad voor te stellen om het Overzicht vaste subsidieontvangers 2023 
vast te stellen.

4 Projectenrapportage voor de raad 4de kwartaal 2022
Projectenrapportage voor de Raad 4de kwartaal 2022.

Besluit:

1. De rapportage projecten Raad 4e kwartaal 2022 vast te stellen.
2. De nieuwsbrief raad projectenoverzicht 4e kwartaal 2022 vast te 

stellen.
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5 Pro forma beroep tegen "Veegbesluit Stikstof"
De minister voor Stikstof en Natuur heeft aanvullende regels afgekondigd met 
betrekking tot stikstof. Dit heeft mogelijk nadelige gevolgen voor gemeente 
Opsterland.

Besluit:

1. Pro forma beroep aan te tekenen tegen het Wijzigingsbesluit aanwezige 
waarden.

6 Verlenging Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-
2022 (hierna: IVB 2019-2022) vastgesteld. Dit beleid is verlopen en daarom is 
het wenselijk om een nieuw meerjarenplan op te stellen. De verwachting is dat 
een betrekkelijk groot gedeelte van dit jaar en begin volgend jaar (2024) 
hiermee is gemoeid. Daarom wordt voorgesteld om het IVB 2019-2022 met 
anderhalf jaar te verlengen. Zodat het mogelijk wordt gemaakt een nieuw 
Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2026 te presenteren
met uitgewerkte prioriteiten, wat de doelen zijn en met welke maatregelen die 
doelen bereikt moeten worden en welke partners hierin een rol hebben. Tevens 
geeft de verlenging van het IVB 2019-2022 de nieuw te benoemen 
burgemeester de kans geeft om zijn of haar inbreng te leveren.

Besluit:

1. De raad voor te stellen het huidige Integraal Veiligheidsbeleid 2019-
2022 met anderhalf jaar te verlengen middels bijgevoegd raadsvoorstel.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023 
(week 06).

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Sandra van ’t Hooge Lex Roolvink


