
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 22-11-2022
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

1 Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

2 Actualisatie richtlijnen Speeltuinenbeleid
Op 1 januari 2020 is de huidige beleidsnota “Bûten boartsje yn Opsterlân 
2020” in werking getreden. In de afgelopen twee jaren is gebleken dat de 
kaders van deze beleidsnota te ruim zijn. Vanuit de uitvoering zijn er een 
aantal verbeterpunten gesignaleerd en deze zijn vertaald naar een actualisatie 
van de richtlijnen. Het college wordt voorgesteld de nieuwe richtlijnen vast te 
stellen en de raad voor te stellen de "Subsidieverordening speeltuinen 
Opsterland 2012" in te trekken.

Besluit:

1. De richtlijnen speeltuinenbeleid, “Bûten boartsje yn Opsterlân 2023”, 
vast te stellen.

2. Deze richtlijnen ter informatie naar de raad te sturen. 
3. Wethouder De Vries te machtigen de begeleidende brief voor de raad 

op te stellen. 
4. Het "Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Opsterland houdende regels omtrent het beheer van 
speeltuinen", vastgesteld op 12 mei 2020, in te trekken.

5. De raad voor te stellen om “Intrekken Subsidieverordening speeltuinen 
Opsterland 2012” middels bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.
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3 Indexeren compensatieovereenkomst
Een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen wordt momenteel opgevangen 
in de zogeheten ‘zelfstandige opvanglocaties via de gemeente’. De eigenaren 
of vertegenwoordigers hebben allen een compensatieovereenkomst 
aangeboden gekregen van de gemeente Opsterland. Bijna iedereen maakt hier 
gebruik van, waarbij zij per april 2022 gecompenseerd worden voor de 
gemaakte kosten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de 
betreffende locatie. Door de bedragen in de compensatieovereenkomst te 
indexeren worden de woningeigenaren gecompenseerd voor de hoge 
energiekosten en levert dit extra opvangplekken op.

Besluit:

1. De nieuwe bedragen in de compensatieovereenkomst vast te stellen 
met ingang van 1 november 2022.

4 Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdwet 2021
De cliëntervaringsonderzoeken zijn uitgevoerd over 2021 en geven aan wat de 
beleving is van cliënten in de gemeente Opsterland die gebruik hebben 
gemaakt van de WMO en de Jeugdwet. Voorgesteld wordt om kennis te nemen 
van de uitkomsten van beide onderzoeken en de gemeenteraad en adviesraad 
sociaal domein hierover te informeren.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet 
2021.

2. De gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein hierover middels 
bijgevoegde aanbiedingsbrieven te informeren.
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5 Intentieverklaring gezamenlijke aanpak versterken topclubs 2032
NOC*NSF, VSG, het ministerie van VWS en vijf sportbonden (handbal, hockey, 
korfbal, volleybal en waterpolo) gaan samenwerken met gemeenten en 
aanverwante partijen aan een impuls van hun top teamsportcompetities en 
topclubs. LDODK is één van deze topclubs die van grote waarde is voor onze 
regio. In gezamenlijkheid met genoemde partijen wil gemeente Opsterland de 
korfbalsport in de regio versterken als onderdeel van het Nationaal 
Sportakkoord.

Besluit:

1. Met de intentieverklaring gezamenlijke aanpak 'Versterken top 
teamsportcompetities en topclubs 2032' in te stemmen.

2. Wethouder De Vries te machtigen een informerende brief aan de raad 
op te stellen.

De burgemeester besluit om:

1. Wethouder De Vries volmacht te verlenen om de intentieverklaring te 
ondertekenen.

6 Afwijzen handhavingsverzoek slopen woning Hoofdstraat 116 Beetsterzwaag
Er is een verzoek ingediend om preventief handhavend op te treden tegen het 
slopen van de woning Hoofdstraat 116 in Beetsterzwaag in verband met het 
handelen in strijd met het bestemmingsplan. Voor de sloop van de woning is 
een sloopmelding geaccepteerd.

Besluit:

1. Het verzoek om preventief handhavend op te treden af te wijzen.
2. De bijgevoegde conceptbrief vast te stellen.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 november 
2022 (week 48).

de waarnemend gemeentesecretaris, de burgemeester,

Sandra van ’t Hooge Lex Roolvink


