
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

20-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Wethouder Postma 

Aanwezig 

 

Afwezig 

Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman 

en Sandra van ’t Hooge 

Ellen van Selm 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Begroting 2023 

De ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpmeerjarenraming 2024 tot en met 

2026 is gereed. 

 

Besluit: 

1. De begroting 2023 vast te stellen. 

2. Het raadsvoorstel vast te stellen. 

3. De aanbiedingsbrief aan de raad vast te stellen. 

4. Het persbericht vast te stellen. 
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Beleidsnotitie Cultuur Educatie 2022-2026 

De huidige regeling Cultuur Educatie Opsterland loopt eind 2022 af. Om dit 

succesvolle beleid voort te kunnen zetten, is het nodig nieuw beleid vast te 

stellen. Dit voorstel voorziet daar in. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de huidige regeling Cultuur 

Educatie 2018-2022. 

2. De raad voor te stellen: 

a. in te stemmen met de beleidsnotitie "Cultuur Educatie 2023-2026". 

b. In de begroting 2023 e.v. jaren een budget van € 290.000,00 voor 

cultuureducatie op te nemen, behoudens vaststelling begroting 2023 

d.d. 7 november waarin dit budget is opgenomen. 

3. Het raadsvoorstel "Beleidsnotitie Cultuur Educatie 2023-2026" vast te 

stellen. 

4. De subsidies voor de betrokken schoolbesturen jaarlijks te verstrekken 

via de gemeentebegroting. 

5. De Subsidieregeling Cultuureducatie Opsterland 2018 per 31 december 

2022 in te trekken. 
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Concept Programma Onderwijshuisvesting  2023 

Het concept Programma Onderwijshuisvesting 2023 te bespreken met de 

schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) op 29 

september aanstaande. 

 

Besluit: 

1. Het concept Programma Onderwijshuisvesting 2023 voorlopig vast te 

stellen. 

2. Het concept Programma Onderwijshuisvesting 2023 te bespreken met 

de schoolbesturen in het OOGO van 29 september 2022. 

3. De uitkomst van het OOGO van 29 september 2022 vast te leggen in 

een verslag. 
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Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang 

Vanuit de fractie van Opsterlands Belang zijn schriftelijke vragen gesteld over 

“Ontwikkelingen Beetsterzwaag”. 

 

Besluit: 

1. De schriftelijke vragen van Opsterlands Belang over “Ontwikkelingen 

Beetsterzwaag” met bijgaande brief te beantwoorden. 
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Uitnodiging bijeenkomst gemeenteraad 3 oktober 

Uitnodiging aan gemeenteraad voor informatiebijeenkomst over de invoering 

Omgevingswet in de gemeente Opsterland versturen. 

 

Besluit: 

1. De uitnodiging voor de gemeenteraad voor de informatiebijeenkomst 

over de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Opsterland op 

3 oktober 2022 te versturen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 

2022 (week 39). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


