
 

Openbare Besluitenlijst B&W 
 

Datum 

 

10-01-2023 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Lex Roolvink, Durk Durksz, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en  

Sandra van ’t Hooge 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Normenkader 2022 

Van de gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht 

van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. Dit normenkader moet de 

gemeente zelf actueel houden. Het normenkader over 2022 is opgesteld en 

wordt u hierbij aangeboden. Voorgesteld wordt om dit normenkader per 31 

december 2022 vast te stellen en het normenkader ter kennisgeving te 

brengen van de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. Het normenkader 2022 per 31 december 2022 vast te stellen. 

2. De brief aan de raad over het normenkader vast te stellen. 
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Kaderbrief 2024-2027 VRF 

Veiligheidsregio Fryslân heeft de kaderbrief 2024-2027 aangeboden aan de 

gemeenten. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die Veiligheidsregio 

Fryslân wil realiseren. Deze kaderbrief voor 2024 en verder geeft met name de 

financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. De gemeenteraad 

wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 

2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen. 

3. De conceptbrief van de raad aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te 

stellen. 
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Raadsvragen ChristenUnie over de richtlijnen speeltuinenbeleid 

De richtlijnen speeltuinenbeleid zijn geactualiseerd. De raadsfractie van de 

ChristenUnie heeft vragen gesteld over de richtlijnen. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen, van de 

fractie ChristenUnie over de richtlijnen speeltuinenbeleid, vast te 

stellen. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023 

(week 03). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


