
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 10-10-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie B&W-kamer
Voorzitter Burgemeester
Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman (tot 

11.15u) en Sandra van ’t Hooge

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

2 Beantwoording Technische vragen Begroting 2023
Er zijn 175 vragen over de begroting 2023 ontvangen. De beantwoording van 
de vragen zijn per fractie in een eigen hoofdstuk gezet en genummerd.

Besluit:

1. De brief aan de raad “Beantwoording technische vragen begroting 
2023” vast te stellen.

2. De bijlage met beantwoording van de technische vragen van de fracties 
over de begroting 2023 vast te stellen.

3 Vaststellen subsidieplafonds 2023
De raad is bevoegd de jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen. Bijgaand het 
raadsvoorstel voor het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2023.

Besluit:

1. Het bijgaand raadsvoorstel ‘vaststellen subsidieplafonds 2023’ vast te 
stellen.
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4 Raadsvoorstel Pilot tiny houses Gorredijk
De gesprekken met de werkgroep tiny houses om zeven tiny houses te 
realiseren aan de Sinneblom te Gorredijk zijn in vergevorderd stadium. Om het 
plaatsen van de tiny houses verder te faciliteren moet de grond bouwrijp- en 
woonrijp gemaakt worden. Voor het plaatsen van de tiny houses zijn 
beeldkwaliteitscriteria en een ruimtelijke motivatie opgesteld. Met bijgevoegd 
raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het benodigde budget beschikbaar te 
stellen.

Besluit:

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen, waarin de raad wordt 
voorgesteld een krediet van € 182.030 excl. btw beschikbaar te stellen 
voor de pilot tiny houses Gorredijk.

2. De concept erfpacht-, bruikleen-, en planschadeovereenkomst met de 
vereniging tiny houses Sinneblom vast te stellen.

3. De richtlijnen voor de beeldkwaliteit vast te stellen.
4. Te accepteren dat het risico op planschade niet volledig bij de 

initiatiefnemer gelegd kan worden.

5 Beantwoording Schriftelijke vragen PvdA over Koningshof
Naar aanleiding van een brief van Stichting Koningshof aan de raad is vanuit de 
PvdA-fractie een aantal vragen gesteld.

Besluit:

1. De brief met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-
fractie over Stichting Koningshof vast te stellen.

6 Ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem
De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van hûs en hiem. Het college 
vraagt daarbij toestemming aan de raad om de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling te treffen, zodat deze vastgesteld kan worden.

Besluit:

1. Onder voorbehoud van het raadsbesluit medewerking te verlenen aan 
de gewijzigde GR hûs en hiem.

2. Het raadsvoorstel over de gewijzigde GR hûs en hiem vast te stellen.
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7 Informerende raadsbrief 'Aanpak Energiearmoede Opsterland'
Voor de aanpak energiearmoede heeft de gemeente Opsterland een specifieke 
uitkering van in totaal € 629.228 ontvangen. Met deze middelen kunnen wij 
kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteunen met het 
nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. 
Aanleiding hiervoor zijn de sterk gestegen energielasten. In de informerende 
raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de doelgroep en maatregelen 
binnen de ‘Aanpak Energiearmoede Opsterland’.

Besluit:

1. De informerende Raadsbrief ‘Aanpak Energiearmoede Opsterland’ vast 
te stellen.

8 Rapportage projecten voor de Raad 3de kwartaal 2022
Op 4 juli 2022 heeft de Raad de motie aangenomen op de volgende 2 punten:

1. Een urenadministratie voor de projecten in te richten, zodat toegerekende 
uren op basis van de werkelijkheid worden toegerekend in plaats van op 
ramingen;
2. Twee keer per jaar een rapportage te delen met de raad voor projecten 
groter dan €500.000.

Het college stuurt de raad hierover een brief.

Besluit:

1. De brief aan de raad over de motie van 4 juli jl. en de projectrapportage 
vast te stellen.

2. De projectrapportage Q3 vast te stellen.
3. De frequentie van de rapportage richting de Raad te stellen op 1 maal 

per kwartaal.
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9 Gordyk oan set
Op 5 april 2022 heeft uw college besloten om - als onderdeel van het 
programma Geweldig Gorredijk - het deelproject 'Gordyk oan set' (voorheen: 
Gorredijk Begroot), in uitvoering te brengen. De verdere uitwerking heeft geleid 
tot een digitaal platform waarop inwoners initiatieven kunnen inbrengen voor 
de besteding van de beschikbare middelen. Hiervoor zijn spelregels opgesteld. 
Gevraagd wordt deze spelregels vast te stellen en de raad te informeren met 
bijgevoegde persbericht.

Besluit:

1. De bijgevoegde spelregels voor het indienen van initiatieven voor 
'Gordyk oan set', vast te stellen.

2. De raad te informeren over 'Gordyk oan set' en het online 
participatieplatform met bijgevoegde brief en afschrift van het 
persbericht;

10 Zienswijze meerjarenkoers 2023 – 2026 en regionaal risicoprofiel VRF
De Veiligheidsregio Fryslân heeft de meerjarenkoers 2023 - 2026 (beleidsplan 
Veiligheid en agenda Publieke Gezondheid) en het Regionaal Risicoprofiel 
2022-2025 aangeboden aan de gemeenten. Conform de artikelen 14 en 15 
van de Wet Veiligheidsregio's legt de Veiligheidsregio de stukken voor aan het 
college en de raad, zodat beiden in de gelegenheid worden gesteld hun 
zienswijze kenbaar te maken.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de meerjarenkoers 2023-2026, het beleidsplan 
Veiligheid en de agenda Publieke Gezondheid en geen zienswijze in te 
dienen.

2. Kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel 2022-2025 van 
Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijze in te dienen.

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 
meerjarenkoers 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân.

4. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het regionaal 
risicoprofiel 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

5. De conceptbrief van de raad aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te 
stellen.
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11 Verlenen aanvullende subsidie de Swingel
In 2019 heeft stichting de Swingel een subsidie toegekend gekregen voor het 
verbouwen en verduurzamen van het dorpshuis . Door verschillende oorzaken 
vallen de kosten hoger uit dan is begroot waardoor er een financieringstekort 
is. Het bestuur vraagt de gemeente om een aanvullende subsidie.

Besluit:

1. Een aanvullende subsidie van €47.500 beschikbaar te stellen voor de 
verbouw van dorpshuis de Swingel in Wijnjewoude, onder voorbehoud 
van het beschikbaar stellen van het benodigde budget door de 
gemeenteraad.

2. De Raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken hiervoor € 
47.500 te onttrekken aan de reserve verbouw dorpshuizen.

12 Beslissing op bezwaar tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag 
voor het verkrijgen van een Alcoholwetvergunning op de locatie Trijehoek 9 in 
Lippenhuizen
Beslissing op bezwaar tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag 
voor het verkrijgen van een Alcoholwetvergunning op de locatie Trijehoek 9 in 
Lippenhuizen.

Besluit:

1. Het advies van de Bezwarencommissie Opsterland (BCO) over te nemen 
en het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

2. De brief aan bezwaarmaker vast te stellen.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022 
(week 43).

de waarnemend gemeentesecretaris, de burgemeester,

Sandra van ’t Hooge Lex Roolvink


