
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 14-03-2023 

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 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Opsterland 

Aanwijzingsbesluit archivaris gemeente Opsterland. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aanwijzing van dhr. K. Dijkinga als 

gemeentearchivaris van de gemeente Opsterland met terugwerkende 

kracht vanaf 1 juli 2022. 
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Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nijewei 93 te Gorredijk 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om af te mogen wijken van 

het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande 

transformatorstation aan de Nijewei 93 te Gorredijk. Om de 

omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen 

bedenkingen van de raad vereist. Hiermee verklaart de raad positief tegenover 

de betreffende ontwikkeling te staan. Met bijgevoegd raadsvoorstel wordt de 

raad gevraagd de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen 

af te geven ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande 

transformatorstation aan de Nijewei 93 te Gorredijk. 

2. Het raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nijewei 

93 te Gorredijk’ vast te stellen. 
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Vaststellen bestemmingsplan Selmien East 43 / De Feart Ureterp 

Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp- Selmien East 43 / 

De Feart” vast te laten stellen door de raad en de hiertegen ingediende 

zienswijze ongegrond te verklaren. Het ontwerpplan geeft naar aanleiding van 

een overlegreactie van de provincie Fryslân aanleiding tot het doorvoeren van 

een ambtelijke wijziging in het vast te stellen plan. Een m.e.r. beoordeling is 

niet nodig. 

 

Besluit: 

1. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake de 

vaststelling van het bestemmingsplan “Ureterp-Selmien East 43 / De 

Feart” vast te stellen. 

2. Af te zien van een m.e.r. beoordeling. 
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Vaststellen verslag bestemmingsplannen 2022 en programma 2023 

Informeren van de raad over bestemmingsplannen waaraan in 2022 is gewerkt 

en waaraan in 2023 (en verder) wordt gewerkt. 

 

Besluit: 

1. Het verslag bestemmingsplannen 2022 en programma 2023 vast te 

stellen. 

2. De brief aan de raad vast te stellen. 
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Vaststellen Convenant Fryslân Werkt 2023- 2026 en machtiging deelname 

Algemeen bestuur Fryslân Werkt 

Fryslân Werkt is een netwerkorganisatie waarin alle Friese gemeenten 

samenwerken met het UWV, de sociale partners, de provincie Fryslân, 

onderwijsinstellingen en de sociale werkbedrijven. Fryslân Werkt voert in de 

arbeidsmarktregio Fryslân wettelijke taken uit voor werkzoekenden en 

werkgevers. Fryslân Werkt is sinds januari 2022 geen onderdeel meer van de 

“Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân”. Daarmee is Fryslân 

Werkt geen onderdeel meer van een formele gemeenschappelijke regeling. De 

herpositionering van Fryslân Werkt binnen centrumgemeente Leeuwarden en 

de gewenste uitbreiding van samenwerkingspartners in het Algemeen bestuur 

van Fryslân Werkt, zijn eveneens aanleiding voor een nieuw Convenant Fryslân 

Werkt. In het convenant zijn de rollen, doelen en bevoegdheden geregeld en 

zijn de spelregels rond financiën benoemd. 

 

Besluit: 

1. Het Convenant Fryslân Werkt 2023-2026 vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder Werk, Participatie en Inkomen, wethouder Libbe 

de Vries, te machtigen om de gemeente Opsterland te 

vertegenwoordigen in het Algemeen bestuur van Fryslân Werkt. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Libbe de vries te machtigen het Convenant Fryslân Werkt 

2023-2026 te ondertekenen. 
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Actieplan preventie 2023 

In 2021 is de preventieagenda door de raad vastgesteld. Deze preventieagenda 

richt zich op positieve gezondheid en loopt van 2021 tot 2030. Hierin zijn 

verschillende actielijnen uitgezet. Om de doelen die gesteld zijn in deze 

agenda te behalen stellen we jaarlijks een actieplan preventie op waarin we 

concrete acties aan de actielijnen verbinden. Het actieplan voor 2023 is 

inmiddels opgesteld. 

 

Besluit: 

1. Het actieplan preventie 2023 vast te stellen; 

2. De informerende brief over het actieplan aan de raad vast te stellen. 
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Voortgang en doorontwikkeling actieplan laaggeletterdheid Opsterland 

Er is een evaluatie van het actieplan laaggeletterdheid uitgevoerd. Hierin is 

gekeken naar wat er tot nu toe is bereikt en welke ontwikkelingen gewenst zijn 

in de aanpak van laaggeletterdheid in Opsterland. De evaluatie van het 

actieplan laaggeletterdheid is vastgelegd in notitie 'evaluatie actieplan 

laaggeletterdheid 2018-2020'. Hierop is advies van de adviesraad sociaal 

domein gevraagd. Dit advies heeft tot aanpassing van de naam en inhoud van 

de notitie geleid. De notitie 'Voortgang en doorontwikkeling actieplan 

laaggeletterdheid Opsterland' ligt nu voor ter vaststelling door college om 

vervolgens ter informatie aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit: 

1. De notitie ‘Voortgang en doorontwikkeling actieplan laaggeletterdheid 

Opsterland' vast te stellen. 

2. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

vast te stellen. 

3. De brief aan de raad over de notitie ‘Voortgang en doorontwikkeling 

actieplan laaggeletterdheid Opsterland’ vast te stellen. 
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Aanvraag middelen brede-SPUK 

Het Gezond Actief Leven Akkoord bestaat uit 15 verschillende (bestaande en 

nieuwe) interventies en aanpakken die gebundeld zijn in één specifieke 

uitkering (de zogenaamde Brede SPUK). De gemeente Opsterland kan een 

beroep doen op het geoormerkte geld in deze regeling en een bijdrage 

aanvragen voor de periode 2023 - 2026. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aanvraag van middelen bij de Rijksoverheid voor 

aanvraag van de Brede SPUK in het kader van het GALA, BRC en 

Sportakkoord II. 
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Reactie op advies van adviesraad over dorpssteunpunten 

De adviesraad sociaal domein heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de 

dorpssteunpunten in Opsterland. Het college van B&W reageert met een brief. 

 

Besluit: 

1. De bestuurlijke reactie op het ongevraagde advies van de Adviesraad 

Sociaal Domein over de dorpssteunpunten vast te stellen. 

 

  



Pagina 5 

 

11 

 

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD inzake toenemende regelgeving 

en kosten bij optochten en festiviteiten 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie VVD inzake 

toenemende regelgeving en kosten bij optochten en festiviteiten. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD inzake 

toenemende regelgeving en kosten bij optochten en festiviteiten vast te 

stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023 

(week 12). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


