
Openbare Besluitenlijst B&W

Datum 27-09-2022
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 Vaststelling portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en aanwijzing 
bestuurders verbonden partijen
Op 22 september 2022 is de heer Lex Roolvink gestart als burgemeester. 
Hierdoor is de samenstelling van het college van B&W gewijzigd en dienen 
enkele regelingen te worden aangepast. Het gaat om de portefeuilleverdeling, 
de onderlinge vervanging van collegeleden en de vertegenwoordiging in 
verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden. Het voorstel is dat 
Lex Roolvink de portefeuilles, vertegenwoordigingen en dergelijke overneemt 
zoals ze voor burgemeester Van Selm golden.

Besluit:

1. Het “Uitvoeringsbesluit verantwoordelijkheidsverdeling college 
september 2022” vast te stellen.

2. De in “Overzicht verbonden partijen 27 september 2022” vermelde 
collegeleden aan te wijzen als lid of plaatsvervangend lid in onder 
andere algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen en als 
vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen.

3. De verbonden partijen te informeren over de wijzigingen.
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3 Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk - Verplaatsing supermarkt
In navolging van eerdere besluitvorming van uw college in 2017/2018 heeft 
Aldi Vastgoed B.V./Aldi Drachten B.V. (hierna Aldi B.V.) de afgelopen jaren in 
nauw overleg met onze organisatie gewerkt aan de uitwerking van hun plan 
voor de verplaatsing van de huidige Aldi-vestiging in Gorredijk (Schoolstraat 1) 
naar de hoek Hoofdstraat/Badweg (voorgenomen nieuwe adres: Hoofdstraat 
88). Het plan is nu dusdanig uitgewerkt dat Aldi B.V. een 
voorontwerpbestemmingplan, dat ziet op deze nieuwe planologische 
ontwikkeling, heeft aangeboden voor het openen van de gemeentelijke 
inspraakprocedure. Voor het starten van de inspraakprocedure en het 
(voor)overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient uw 
college het voorontwerp van het bestemmingsplan "Gorredijk – Verplaatsing 
supermarkt" vast te stellen.

Besluit:

1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk – Verplaatsing 
supermarkt" vast te stellen.

2. Het voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk – Verplaatsing supermarkt 
" op grond van de Algemene inspraakverordening Opsterland 2006 in 
procedure te brengen.

3. De bijgaande informerende brief aan de raad vast te stellen.

4 Beantwoording schriftelijke vragen Opsterlands Belang oversteekplaats 
Frieschepalen
Op 1 september 2022 heeft de heer Boekema van Opsterlands Belang 
schriftelijke vragen gesteld over de oversteekbaarheid van de Tolheksleane in 
Frieschepalen. Dit in relatie tot de leerlingen van beide scholen in it Byntwurk. 
Met bijgevoegde brief worden deze schriftelijke vragen beantwoord.

Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van Opsterlands Belang 
over de oversteekplaats in Frieschepalen vast te stellen.
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5 Beantwoording schriftelijke vragen VVD maaibeleid
Op 5 september 2022 heeft de heer De Vries van de VVD schriftelijke vragen 
gesteld over het maaibeleid van de gemeentelijke bermen en grasvelden. Dit in 
relatie tot mogelijk brandgevaar tijdens droge periodes. Met bijgevoegde brief 
worden deze  schriftelijke vragen beantwoord.

Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over het 
maaibeleid vast te stellen.

6 Beantwoording schriftelijke vragen PvdaA/D66/GroenLinks 
vluchtelingenopvang in Opsterland
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfracties 
PvdA/D66/GroenLinks over vluchtelingenopvang in Opsterland.

Besluit:

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfracties 
PvdA/D66/GroenLinks inzake vluchtelingenopvang in Opsterland vast 
te stellen.

7 Benoeming nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland wil een nieuw lid 
voordragen. Conform het convenant (bijlage 4) draagt de Adviesraad zelf 
kandidaten voor, neemt de gemeente deze voordracht over, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van deze voordracht, en benoemt 
ze officieel.

Besluit:

1. Meneer Nienhuis met terugwerkende kracht per 1 september 2022 te 
benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente 
Opsterland.

2. De benoemingsbrief van meneer Nienhuis vast te stellen.

Burgemeester besluit om:
1. Wethouder L. de Vries te machtigen om namens de burgemeester het 

installatiedocument te ondertekenen.
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8 Deelname aan provinciaal YnBeweging-platform
Het YnBeweging-platform is een combinatie van een website en een app, 
waarop aanbieders hun sport- en beweegaanbod kunnen plaatsen en inwoners 
kunnen ontdekken waar ze kunnen sporten in de buurt. Het doel van dit 
platform is om inwoners die niet tot weinig bewegen en/of sporten meer in 
beweging te brengen. De officiële provinciale lancering van het platform heeft 
plaatsgevonden bij aanvang van de Nationale Sportweek op dinsdag 20 
september in Beetsterzwaag.

Besluit:

1. De brief aan de raad over deelname aan het YnBeweging-platform vast 
te stellen.

9 Aanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske 
Gea
De buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea aan te wijzen als 
toezichthouder voor de gemeente Opsterland voor wat betreft de Algemene 
Plaatselijke Verordening Opsterland.

Besluit:

1. De buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea aan te wijzen als 
toezichthouder voor de gemeente Opsterland voor wat betreft de 
Algemene Plaatselijke Verordening Opsterland.

2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen conform bijgevoegd 
conceptbesluit.
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10 Verkorten bestemmingsplan procedure
De raad heeft in de vergadering van 5 september 2022, verzocht de 
proceduregang van het bestemmingsplan te verkorten, vanwege de in het 
algemeen lange duur hiervan. De verkorting van de 
bestemmingsplanprocedure is mede ingegeven vanwege de geplande 
inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen die niet vóór 1 januari 2023 in een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen zullen vallen onder de werking van 
de Omgevingswet. Het is onduidelijk welke consequenties dit heeft voor de 
voortgang van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Gezien evenwel de 
onduidelijkheid hierover is het de verwachting dat dit, zeker in de aanloop, zal 
leiden tot een langere afdoeningstermijn.

Om voornoemde reden wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het 
verkorten van de procedure van een bestemmingsplan door uitsluitend de 
hiervoor wettelijk voorgeschreven procedure te voeren.

Besluit:

1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de werkwijze 
bestemmingsplannen als omschreven in de "Memo verkorting 
bestemmingsplanprocedure”

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022 
(week 40).

de waarnemend gemeentesecretaris, de burgemeester,

Sandra van ’t Hooge Lex Roolvink


