
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

12-07-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Durk Durksz, 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. 
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Voortgangsrapportage 2021 Regiodeal Zuidoost Friesland 

Voortgangsrapportage 2021 Regiodeal Zuidoost Friesland 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost 

Friesland 2020, die het regiobestuur verstuurt naar het Rijk, zoals 

afgesproken in de met het Rijk gesloten Regio Deal Zuidoost Friesland;. 

2. Kennis te nemen van de informerende brief, die het regiobestuur 

verstuurt aan de gemeenteraden, provinciale staten en het AB 

Wetterskip, over de voortgangsrapportage en de actuele stand van 

zaken Regio Deal Zuidoost Friesland. 

 

3 

 

Vaststellen beschikking voorbereidingskrediet vernieuwbouw GBS Eben Haëzer 

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet voor de vernieuwbouw van 

GBS Eben Haëzer toegekend. Voordat de door de raad beschikbaar gestelde 

gelden uitbetaald kunnen worden, vragen wij u in te stemmen met de 

voorwaarden in de beschikking en de beschikking vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorwaarden in de beschikking voor de 

uitbetaling van het voorbereidingskrediet voor de vernieuwbouw GBS 

Eben Haëzer. 

2. De beschikking voorbereidingskrediet vernieuwbouw GBS Eben Haëzer 

vast te stellen. 
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Samenwerkingsovereenkomst opwaardering recreatieve fietspaden 

Duurswouderheide, Oude Bosch en Slotplaats 

De recreatieve fietspaden op de Duurswouderheide, Oude Bosch en Slotplaats 

(omgeving Bakkeveen en Wijnjewoude), eigendom van Staatsbosbeheer Fryslân 

en Vereniging Natuurmonumenten, zijn toe aan een opwaardering. De 

eerdergenoemde partijen en de Provincie Fryslân zijn samen met de gemeente 

tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen om deze opwaardering te 

realiseren. In het voorstel wordt deze samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter 

vaststelling voorgelegd. 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst 

omtrent de opwaardering van de fietspaden Duurswouderheide, Oude 

Bosch en Slotplaats. 

2. De samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, wanneer alle partijen 

een bestuurlijk akkoord hebben gegeven. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP over de Startnotitie “Nationaal 

Programma Landelijk Gebied” emissiereductiedoelstellingen 

Door het raadslid  de heer De Jong (FNP) zijn schriftelijke vragen gesteld over 

de Startnotitie “Nationaal Programma Landelijk Gebied” en 

emissiereductiedoelstellingen. De schriftelijke vragen worden beantwoord in de 

vast te stellen brief. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording schriftelijke vragen FNP over de Startnotitie 

“Nationaal Programma Landelijk Gebied” en 

emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP Bourgondisch festival Beetsterwaag 

Op 22 juni 2022 heeft de heer De Jong van de FNP schriftelijke vragen gesteld 

over het gebruik van de gemeentetuin. Dit in relatie tot het Bourgondisch 

festival Beetsterzwaag. Met bijgevoegde brief worden deze schriftelijke vragen 

beantwoord. 

 

Besluit: 

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

Bourgondisch festival Beetsterzwaag vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over pre-mantelzorgwoningen 

Op 7 mei 2022 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de 

mogelijkheden voor het plaatsen van pre-mantelzorgwoningen. Met 

bijgevoegde brief worden de vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie CDA over pre-

mantelzorgwoningen vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over de handhaving van de 

blokkade bij de ijsfabriek in Gorredijk 

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de handhaving 

van de blokkade bij ijsfabriek De Jong in Gorredijk . Het college van B&W 

beantwoordt de vragen met een brief. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over de 

handhaving van de blokkade bij ijsfabriek De Jong in Gorredijk vast te 

stellen. 
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Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk - De Vrieswijck 

Na uw voorwaardelijke toezegging van planologische medewerking begin vorig 

jaar aan de realisatie van een nieuwe woonwijk op de locatie van De Vries 

Kozijnen te Gorredijk heeft de initiatiefnemer (in eerste instantie J. Heerenga 

BV te Heiloo en nu Plegt-Vos Bouwgroep BV te Assen) op basis van een Nota 

van Uitgangspunten een voorontwerpbestemmingplan opgesteld en bij brief 

van 23 juni 2022 aangeboden voor het openen van de gemeentelijke 

inspraakprocedure. Voor het starten van de inspraakprocedure en het 

(voor)overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient uw 

college het voorontwerp-bestemmingsplan "Gorredijk – De Vrieswijck" vast te 

stellen. 

 

Besluit: 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk – De Vrieswijck" vast te 

stellen. 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk – De Vrieswijck" op grond 

van de Algemene inspraakverordening Opsterland 2006 in procedure te 

brengen. 

3. De gebruikelijke termijn van zes weken voor de terinzagelegging in 

verband met de zomervakantie te verlengen met een viertal weken tot 

een totaal van tien weken. 

4. De bijgaande informerende brief aan de raad vast te stellen. 
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Starten bestemmingsplanprocedure percelen Luxwoude – De Wyngaerden 9,14 

en 19 

Initiatiefnemer heeft voor de percelen De Wyngaerden 14 en 19 te Luxwoude 

een verzoek ingediend om toepassing te geven aan de, in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgenomen, wijzigingsbevoegdheid naar een 

woonbestemming. De eigenaar van het perceel De Wyngaerden 14 heeft 

daartoe ook een verzoek ingediend. 

Initiatiefnemer heeft daarnaast verzocht in het kader van de Ruimte voor 

Ruimteregeling een woning op het perceel Wyngaerden 9 mogelijk te maken. 

Om een woning aan De Wyngaerden 9 planologisch mogelijk te maken dient 

voor dit perceel een bestemmingsplan te worden vast gesteld. 

Voorgesteld wordt met het oog op het voorkomen van drie afzonderlijke 

procedures en de onderlinge samenhang tussen de 3 percelen een 

bestemmingsplan op te stellen. 

Initiatiefnemer heeft hiervoor een Nota van uitgangspunten ingediend. 

 

Besluit: 

1. De raad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen in te 

stemmen met de “Nota van uitgangspunten “Luxwoude – 

De Wyngaerden 9,14 en 19” die gebruikt zal gaan worden voor het 

opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor de percelen 

Luxwoude – De Wyngaerden 9,14 en 19 . 
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Starten bestemmingsplan- procedure Heawei 38 en 44 Tijnje 

VOF Schaap, thans gevestigd aan de Heawei 38 te Tijnje, heeft een verzoek 

ingediend tot verplaatsing van zijn bedrijf naar het perceel Heawei 44 te Tijnje. 

Op het perceel Heawei 38 is een bedrijf gevestigd welk gespecialiseerd is in het 

zowel nationaal als internationaal vervoeren van paarden en runderen. Eerder 

was op dit perceel ook een metaalbewerkingsbedrijf gevestigd. Dit is inmiddels 

verplaatst naar het bedrijfsterrein in Tijnje. Het verzoek betreft tevens de 

wijziging van de bestemming Heawei 38 in “Wonen – Woonboerderij”. Met het 

oog op het toekomstig gewijzigde gebruik van het perceel Heawei 38 zal een 

anterieure overeenkomst worden gesloten. 

 

Besluit: 

1. De raad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen in te 

stemmen met de “Nota van uitgangspunten Tijnje Heawei 38 en 44” die 

gebruikt zal gaan worden voor het opstellen van een 

ontwerpbestemmingsplan voor de percelen Tijnje Heawei 38 en 44. 

 



Pagina 5 

 

 

12 

 

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Weibuorren 69-71 te Ureterp 

In navolging van uw eerder besluit de dato 5 oktober 2021 dient nu de 

definitieve verklaring van geen bedenkingen te worden afgegeven. Er is een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een 

woongebouw bestaande uit vijf appartementen op het adres Weibuorren 69-71 

in Ureterp. Op deze locatie was voorheen een Chinees restaurant met 

bedrijfswoning gevestigd. De bebouwing op dit perceel is inmiddels gesloopt. 

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het 

geldende bestemmingsplan is het nodig de uitgebreide procedure van de Wabo 

te doorlopen (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). De raad dient hiervoor de definitieve verklaring van 

geen bedenkingen af te geven. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen om de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen af te geven, conform bijgevoegd raadsvoorstel, voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning, met toepassing van artikel 

2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, voor de bouw van een 

woongebouw aan de Weibuorren 69-71 in Ureterp. 
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Benoeming piketmedewerker Crisisbeheersing Officier van dienst 

Bevolkingszorg 

Het aanwijzen van piketmedewerkers Crisisbeheersing Officier van dienst 

Bevolkingszorg 

 

Besluit: 

1. Met terugwerkende kracht per 1 juni 2022 te benoemen als Officieren 

van Dienst Bevolkingszorg, Angela Koehoorn, Patrick Broeders en 

Tienet Fledderus van de gemeente Opsterland. 
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Benoeming nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland wil twee nieuwe 

leden installeren. Conform het convenant draagt de Adviesraad zelf kandidaten 

voor, neemt de gemeente deze voordracht over, tenzij er zwaarwegende 

redenen zijn om af te wijken van deze voordracht, en benoemt ze officieel. 

 

Besluit: 

1. Meneer Jan Hoogland met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te 

benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente 

Opsterland. 

2. De benoemingsbrief van meneer Jan Hoogland vast te stellen. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester het 

installatiedocument te ondertekenen. 
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Besluit mandaat FUMO 2022 

Bij de doorontwikkeling van de FUMO is door het Algemeen bestuur van de 

FUMO de wens uitgesproken om te komen tot een provinciebreed uniform 

mandaat. Dit heeft geresulteerd in het Besluit mandaat FUMO 2022 en een 

notitie waarin de uitvoeringsaspecten in relatie tot het uniform mandaat zijn 

uitgewerkt. Het uniforme mandaat van alle Friese gemeenten maakt het 

mogelijk dat de FUMO de opgedragen taken doelmatiger kan organiseren. 

 

Besluit: 

1. Het Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente Opsterland met de 

mandaatlijst vast te stellen en hiermee het Dagelijks bestuur van de 

FUMO mandaat te geven voor het uitvoeren van de taken zoals 

opgenomen in bijlage 1,2,3 van de mandaatlijst. 

2. Kennis te nemen van het document “Uitvoeringsaspecten in relatie tot 

uniform mandaat”. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022   

(week 35).  

 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Marjan van der Weij      Ellen van Selm 


