
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

01-11-2022 

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. 

 

2 

 

Beantwoording aanvullende technische vragen D66 

Na afloop van de oriënterende raadsbijeenkomst zijn door D66 nog 

aanvullende technische vragen gesteld over de OWO ICT kosten. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de aanvullende technische vragen van D66 vast 

te stellen. 
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Verordeningen 2023 

De verordeningen voor belastingen en heffingen zijn, indien noodzakelijk, 

geactualiseerd en de tarieven zijn aangepast. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

Opsterland 2023 vast te stellen. 

2. Het raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen Opsterland 2023 vast te stellen. 

3. Het raadsvoorstel Verordening lijkbezorgingsrechten Opsterland 2023 

vast te stellen. 

4. Het raadsvoorstel Verordening onroerendezaakbelastingen Opsterland 

2023 vast te stellen. 

5. Het raadsvoorstel Verordening rioolheffing Opsterland 2023 vast te 

stellen. 
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Beantwoording brief van buurtvereniging Klein Groningen over plannen van 

WEN 

In de Raadsvergadering van 10 oktober jl. heeft de raad bij agenda punt 5, lijst 

met ingekomen stukken en mededelingen, de brief van buurtvereniging Klein 

Groningen over de plannen van WEN besproken. De raad heeft uw college 

gevraagd om deze brief te beantwoorden. Een concept antwoordbrief is 

opgesteld. 

 

Besluit: 

1. De brief aan buurtvereniging Klein Groningen over de plannen van WEN 

vast te stellen. 

2. Deze brief ter informatie aan de Raad te sturen en daartoe de 

begeleidende brief vast te stellen. 
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Stand van zaken Koersplannen en Dorpsspiegels 

In de raadsvergadering van 15 november 2021 is de kadernota 

dorpshuizenbeleid unaniem vastgesteld. Een mooie mijlpaal voor de gemeente! 

In de raadsvergadering is door wethouder Postma de toezegging gedaan om 

snel een start te maken met de koersplannen per dorpshuis. Met deze 

raadsbrief willen wij de Raad vanuit het college actief informeren over de stand 

van zaken van de koersplannen. 

 

De dorpsspiegels zijn een instrument om de leefbaarheid per dorp structureel 

te monitoren en te verbeteren. De dorpsspiegels geven per dorp en 

overkoepelend voor de gemeente inzicht in welke onderdelen volgens de 

inwoners goed op orde zijn en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. De 

gemeente voert sinds 2006 iedere vier jaar de dorpsspiegels uit. Zo ook dit 

jaar. Met deze raadsbrief willen wij de Raad vanuit het college actief informeren 

over de stand van zaken rond de dorpsspiegels. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over Koersplannen Opsterland vast te stellen. 

2. De brief aan de raad over Dorpsspiegels Opsterland vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen CDA 

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie CDA inzake een 

anonieme klacht. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfracties CDA 

inzake een anonieme klacht vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 november 2022 

(week 45). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


