
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

15-11-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, 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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Bibliotheekbeleid 2023-2026 

De maatschappelijke opgaven voor de bibliotheek zijn de laatste jaren 

veranderd. Door nieuw bibliotheekbeleid vast te stellen, kunnen we goede 

afspraken maken met de Bibliotheken Zuid Oost Fryslân (BZOF) over de 

invulling van deze maatschappelijke opgaven. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het Bibliotheekbeleid 2023-2026 vast 

te stellen. 

2. De uitvoeringsovereenkomst met Stichting Bibliotheken Zuidoost 

Fryslân 2023-2026 vast te stellen en na besluitvorming door de raad te 

ondertekenen. 
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Beleid en beheer Beeldende Kunst Opsterland 

Gemeente Opsterland heeft een groot aantal kunstwerken in bezit, zowel 

binnen (schilderijen en objecten) als in de openbare ruimte. Op grond van een 

uitgebreide inventarisatie kan beheer en onderhoud nu gericht worden ingezet. 

Gebleken is dat er een inhaalslag nodig is, zodat de kunstwerken het vereiste 

onderhoud ontvangen zoals wettelijk voorgeschreven wordt. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel “Beleid en beheer Beeldende Kunst gemeente 

Opsterland 2023” vast te stellen. 

2. De door de commissie als af te stoten kunstwerken aangemerkte 

kunstwerken, te ontzamelen volgens de daarvoor geldende procedures. 

3. In te stemmen met de voorgestelde richtlijnen voor beheer en 

onderhoud van de kunstcollectie. 

4. Het addendum “kwaliteitsniveau beeldende kunst in de openbare 

ruimte” toe te voegen aan het Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare 

Ruimte Opsterland 2021-2025. 
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Beantwoording schriftelijke vragen CDA over energieprijzen verenigingen 

Op 3 oktober 2022 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de CDA 

fractie met als onderwerp stijgende energieprijzen voor verenigingen. In deze 

brief gaan wij in op de beantwoording van de gestelde vragen. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA over stijgende 

energieprijzen voor verenigingen vast te stellen. 
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Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland 

Op 4 juli 2022 heeft de Raad de motie duurzaamheid aangenomen. Met deze 

motie wil de Raad een fors deel van de overgebleven Coronagelden 

beschikbaar stellen om dorpshuizen, sportverenigingen en zwembaden te 

faciliteren in het verduurzamen. De Raad heeft op 4 juli 2022 € 750.000 

beschikbaar gesteld voor een reserve duurzaamheid. Om hier uitvoering aan te 

geven is het voorstel om voor de Subsidieregeling verduurzaming 

maatschappelijk vastgoed Opsterland een bedrag van € 350.000 te 

reserveren. Daarnaast een bedrag van € 400.000 te reserveren voor het 

duurzaamheidsfonds. 

 

Besluit: 

1. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verduurzaming 

maatschappelijk vastgoed Opsterland vast te stellen op € 350.000. 

2. Voor het verduurzamen van onroerende zaken in gemeentelijk 

eigendom, die als eigen dorpshuis, sportaccommodatie of zwembad in 

gebruik zijn, € 400.000 te reserveren in een 

duurzaamheidsfonds. 

3. De Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

Opsterland vast te stellen. 

4. Het digitale aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 6 van de 

Subsidieregeling vast te stellen. 

5. De brief aan de Raad over de motie verduurzamen dorpshuizen, 

sportverenigingen en zwembaden vast te stellen. 

6. Het persbericht vast te stellen. 

 

6 

 

Uitvoering wonen en zorg in Fryslân 

Gezamenlijke uitgangspunten uitvoering Wonen en zorg Fryslân. 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de uitvoering van Wonen 

en Zorg in Fryslân. 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 

2022 (week 47). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 


