
 

Openbare Besluitenlijst B&W 
 

Datum 

 

29-11-2022 

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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ALV VNG 2 DECEMBER 2022 

Op 2 december 2022 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. 

Een van de collegeleden stemt namens de gemeente Opsterland tijdens deze 

ALV. Bij de agenda voor de ALV is een annotatie geschreven. Tevens wordt 

verzocht een motie van de gemeente Noardeast-Fryslân te ondersteunen. 

 

Besluit: 

1. Tijdens de ALV van de VNG op 2 december 2022 te stemmen conform 

het advies in de annotatie. 

2. De voor deze ALV opgestelde motie 'Integraal en structureel aanpakken 

bestaanszekerheid' van de gemeente Noardeast-Fryslân te 

ondersteunen. 

 

De burgemeester besluit: 

1. Wethouder Jonkman te machtigen namens de gemeente Opsterland te 

stemmen tijdens de ALV van de VNG op 2 december 2022 
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Oninbare vorderingen 2022 

In het kader van de jaarrekening 2022 zijn de openstaande debiteuren 

geanalyseerd. Het resultaat van de analyse is dat voor deze debiteuren is 

vastgesteld dat er geen kans op inning van openstaande bedragen is. Het 

voorstel is om een bedrag van € 43.267,51 aan openstaande vorderingen als 

oninbaar te verklaren. Na besluitvorming vindt verwerking in jaarrekening 

2022 plaats 

 

Besluit: 

1. Het totaalbedrag € 43.267,51 oninbaar te verklaren voor 2022. 
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Begroting 2023 Bibliotheken Zuidoost Fryslân 

De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) heeft de begroting 2023 

ingediend als subsidieaanvraag voor het boekjaar 2023. Uw college wordt 

geïnformeerd over de financiële positie van BZOF en op grond daarvan 

voorgesteld BZOF subsidie te verlenen. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de door BZOF ingediende stukken m.b.t. haar 

begroting 2023 als subsidieaanvraag voor 2023. 

2. BZOF een subsidie te verlenen van € 572.184,00 voor 2023, met dien 

verstande, dat voor 1 april 2023 scenario's ingediend moeten worden 

op basis waarvan de begroting 2024 e.v. jaren structureel sluitend kan 

worden gemaakt. 

3. De subsidieverleningsbrief vast te stellen. 
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Voorwaardelijke planologische medewerking aan uitbreiding zandwinplas Nij 

Beets 

Sinds 10 november 2021 ligt er een principeverzoek voor het vergroten van de 

zandwinplas aan de Tolhekbuurt/Beetsterweg in Nij Beets van Enviso 

Ingenieursbureau namens Van der Wiel B.V. te Drachten. Tijdens de 

behandeling van het verzoek is gebleken dat wij hier te maken hebben met een 

zeer complexe ruimtelijke situatie. Een en ander heeft geleid tot nader overleg 

met initiatiefnemer en diverse andere partijen. Uw college wordt geadviseerd 

om onder voorwaarden planologische medewerking toe te zeggen aan de 

gewenste uitbreiding als onderdeel van een integrale herziening van het 

geldende bestemmingsplan voor de gehele zandwinplas te Nij Beets en de 

daarvoor opgestelde brief aan de initiatiefnemer vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een 

verdere uitbreiding van de zandwinplas te Nij Beets, met dien verstande 

dat de gewenste uitbreiding onderdeel moet uitmaken van een integrale 

herziening van het bestemmingsplan voor de gehele zandwinplas. 

2. De antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast te stellen conform 

bijgevoegd concept. 
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Prestatieafspraken 2023 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad 

Vaststellen jaarlijkse prestatieafspraken met de in Opsterland werkzame 

woningbouwcorporaties en huurdersorganisatie. 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken voor 2023 met Elkien, 

WoonFriesland en De Bewonersraad. 

2. De informerende brief aan de raad vast te stellen. 

3. Het persbericht vast te stellen. 

 

De burgemeester besluit om: 

1. Wethouder Anko Postma volmacht te verlenen om de prestatieafspraken 

voor het jaar 2023 met Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad te 

ondertekenen. 
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Middellange termijnoplossing OBS De Oanrin te Bakkeveen 

Het raadsvoorstel middellange termijnoplossing OBS De Oanrin te Bakkeveen 

vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

1. Twee noodlokalen aan te schaffen voor OBS De Oanrin. 

2. De units voor OBS De Oanrin te plaatsen bij CBS Betrouwen. 

3. Het bijgevoegde raadsvoorstel ‘Middellange termijnoplossing OBS De 

Oanrin te Bakkeveen’ vast te stellen waarin de raad wordt voorgesteld 

om: 

a. Een krediet van € 247.492,- beschikbaar te stellen voor het 

aanschaffen en plaatsen van twee noodlokalen (units) en € 22.000,- 

bijkomende kosten; en de bijbehorende kapitaallasten van € 17.966,- 

te verwerken in begroting 2024. 
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Informerende raadsbrief toekomst zwembad De Delte 

In samenwerking met Stichting De Delte wordt gewerkt aan een duurzame 

toekomst van het zwembad in Gorredijk. Mede op verzoek van de stichting 

wordt u gevraagd de raad te informeren over de stand van zaken en de 

aankondiging voor een subsidieverzoek in 2023. 

 

Besluit: 

1. Bijgevoegde informerende brief aan de raad over de toekomst van 

zwembad De Delte vast te stellen. 
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Beantwurding skriftlike fragen FNP oer enerzjylêsten doarpshuzen en MFA's 

Beantwurdzjen fan de fragen fan frou Bergsma fan FNP oer de hege 

enerzjylêsten foar de doarpshuzen en MFA’s. 

 

Besluit: 

1. De beantwurding fan de skriftlike fragen fan FNP oer de hegere 

enerzjyprizen fêst te stellen. 
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Regiovisie Jeugd 

Regiovisie Jeugd 

 

Besluit: 

1. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

over de Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen de Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 

middels bijgaand raadsvoorstel vast te stellen. 
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Jaarrekening 2021 stichting Comprix 

Eén van de taken van de gemeente Opsterland is te zorgen voor voldoende 

openbaar onderwijs in de gemeente. Hiertoe beoordeelt de gemeente onder 

andere de begroting en jaarrekening van stichting Comprix. Alle openbare 

basisscholen in Opsterland vallen bestuurlijk onder Comprix. De gemeente 

heeft de jaarrekening 2021 van stichting Comprix ontvangen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening en het bestuursverslag 2021 van 

stichting Comprix. 

2. Kennis te nemen van het verslag van de Commissie van Overleg van 

stichting Comprix en de OWO-gemeenten. 

3. De brief aan de gemeenteraad over de jaarrekening 2021 stichting 

Comprix vast te stellen. 
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Vaststellen Wmo tarieven maatwerkvoorzieningen 

Op grond van de overeenkomst met de zorgaanbieders moeten de Wmo-

tarieven jaarlijks geïndexeerd worden. Daarnaast moet een definitieve 

afrekening plaatsvinden over het afgelopen jaar. 

 

Besluit: 

1. De reële WMO tarieven 2023 vast te stellen. 

2. Bij de nacalculatie over 2022 het uitgangspunt te hanteren dat we: 

        • nabetalen waar het tarief achteraf bezien te laag was en 

        • niet terugvorderen waar het tarief achteraf bezien te hoog was. 

3. Vanaf 2024 de VNG rekentool te gebruiken voor het vaststellen van de 

reële WMO tarieven. 

 

13 

 

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer 2022 

De ‘Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Opsterland 2022’ hebben 

betrekking op de verordening ‘Bekostiging leerlingenvervoer Opsterland 2022’. 

In de herziende beleidsregels zijn een aantal aanpassingen gedaan ten bate 

van de uitvoering van de verordening. 

 

Besluit: 

1. De 'Beleidsregels leerlingenvervoer Opsterland 2022' vast te stellen. 

2. De ‘Beleidsregels leerlingenvervoer Opsterland 2019’ in te trekken. 
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Eenmalige subsidie Voedselbank Opsterland 2023 

De Voedselbank heeft voor het jaar 2023 een extra subsidieaanvraag gedaan. 

Dit omdat ze in 2023 nog niet in de nieuwe locatie in het voormalige Groene 

Kruis gebouw zijn gehuisvest. 

 

Besluit: 

1. Voor het jaar 2023 een eenmalige subsidie van in totaal € 10.000 te 

verlenen aan de Voedselbank Opsterland voor de huisvestingskosten 

van hun huidige locatie aan de Stationsweg te Gorredijk, waaronder een 

extra bijdrage in verband met de toename van het aantal klanten door 

de moeilijke financiële tijden. 

2. Conform het raadsvoorstel ‘verbouwing en verduurzaming voormalig 

Groene Kruis gebouw te Gorredijk’, vanaf 1 januari 2024 voor 20 jaar 

geen subsidie meer aan de Voedselbank Opsterland te verstrekken, 

mits de Voedselbank uiterlijk eind 2023 in het nieuwe gebouw is 

gehuisvest. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 december 2022 

(week 49). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


