
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

30-08-2022 

Tijd 9:00 - 11:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Ellen van Selm, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman  

Marjan van der Weij (tot 10.00u) en Sandra van ‘t Hooge 

 

  

  

 

1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

 

2 

 

Ledenraadpleging VNG arbeidsvoorwaardennota 2023 

De Cao gemeenten loopt op 1 januari 2023 af. De onderhandelingen over een 

nieuwe cao beginnen na de zomer. De VNG heeft de uitgangspunten voor de 

onderhandelingen voor de nieuwe cao in de arbeidsvoorwaardennota verwoord. 

Tot 31 augustus 2022 kunnen wij aangeven of we wel of niet instemmen met 

de geformuleerde uitgangspunten in de arbeidsvoorwaardennota. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de VNG. 

2. Dit via de gebruikelijke route te communiceren aan de VNG. 
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Aanwijzing leden algemeen bestuur Bedrijvenpark Drachten 

Gemeente Opsterland is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling 

Bedrijvenpark Drachten. De gemeente Opsterland heeft vijf leden in het 

algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling, van wie ten minste 

twee collegeleden. Voor alle leden wordt een plaatsvervanger aangewezen. Aan 

de raad wordt voorgesteld twee AB-leden en twee plaatsvervangende AB-leden 

uit het college van B&W aan te wijzen. 

 

Besluit: 

1. Wethouder Rob Jonkman voor te dragen voor aanwijzing als 

plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de GR Bedrijvenpark 

Drachten. 

2. Aan de raad voor te stellen: 

    a. Wethouders Anko Postma en Durk Durksz aan te wijzen als lid van 

het algemeen bestuur van de GR Bedrijvenpark Drachten. 

    b. Wethouders Libbe de Vries en Rob Jonkman aan te wijzen als 

plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de GR Bedrijvenpark 

Drachten. 

3. Het raadsvoorstel vast te stellen. 

 

4 

 

Snelfietsroute Drachten - Heerenveen 

Op 8 juli 2022 heeft de Provincie Fryslân de Subsidieregeling Trochfytsrûtes 

2022-2023: It paad foarút gepubliceerd. Daarmee is duidelijkheid gekomen 

over de mogelijkheid voor 50% cofinanciering voor de snelfietsroute Drachten - 

Heerenveen. Voorgesteld wordt om - mede namens gemeenten Heerenveen en 

Smallingerland - op 1 september 2022 een subsidieaanvraag in te dienen en 

daarvoor een intentieovereenkomst met beide buurgemeenten aan te gaan. 

 

Besluit: 

1. Mede namens de gemeenten Heerenveen en Smallingerland een 

aanvraag te doen voor de subsidieregeling Trochfytsrûtes 2022-2023, 

voor het realiseren van de snelfietsroute Drachten - Heerenveen. 

2. Bijgevoegde intentieovereenkomst met Heerenveen en Smallingerland 

aan te gaan, voor het gezamenlijk optrekken in de verdere realisatie 

van snelfietsroute. 

3. De aanvraag van de nodige middelen van € 1,8 mln in de begroting van 

2023 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Burgemeester besluit om: 

1. Wethouder D. Durksz te machtigen om namens de burgemeester de 

intentieovereenkomst te ondertekenen. 
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Ontwerp Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân 

De ontwerp Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân is gereed. Deze 

aanpak is onderdeel van het Veenweideprogramma 2021-2030. Het is een 

gezamenlijke aanpak van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de zeven 

Veenweidegemeenten. Na het besluit van GS wordt de ontwerp-aanpak ter 

inzage gelegd. Eind 2022 vindt definitieve vaststelling van de 

funderingsaanpak plaats. 

 

Besluit: 

1. De ontwerp Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het advies van de funderingstafel. 

3. De brief aan de raad over de Funderingsaanpak vast te stellen. 

 

 

6 

 

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten 

In 2010 is de nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten 

vastgesteld. In 2016 is naast de nota bodembeheer, ook beleid voor de bodem 

in de wegbermen vastgesteld. Regelmatig dienen de bodemkwaliteitskaarten te 

worden geactualiseerd. Met het vaststellen van de nieuwe nota bodembeheer 

worden deze twee beleidsnotities samengevoegd in een geactualiseerde nota 

en worden de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd vastgesteld. 

 

Besluit: 

1. De nota bodembeheer 2022 vast te stellen. 

2. De bodemfunctiekaart, bodemkwaliteitskaart bovengrond, 

bodemkwaliteitskaart ondergrond, ontgravingskaart bovengrond en 

ontgravingskaart ondergrond zoals in de bijlagen zijn toegevoegd vast 

te stellen. 

3. Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, die aan de in paragraaf 

2.6 van de nota bodembeheer genoemde eisen voldoen, te erkennen 

voor grondverzet. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP 

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie FNP over het 

gebruik van gemeentelijke inkomensvoorzieningen door ouderen in 

Opsterland. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP over het 

gebruik van gemeentelijke inkomensvoorzieningen door ouderen in 

Opsterland vast te stellen. 

 

 

8 

 

Vaststellen uitnodigingsbrief aan de gemeenteraad 

Op dinsdag 6 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de 

raad met als thema wonen. Er is voor deze bijeenkomst een programma 

opgesteld dat we middels een uitnodigingsbrief met de raad willen delen. 

 

Besluit: 

1. De uitnodigingsbrief aan de raad vast te stellen. 

 

 

9 

 

Waarneming gemeentesecretaris en werving interim directeur 

Per 1 september 2022 vertrekt Marjan van der Weij als 

gemeentesecretaris/algemeen directeur. Vanaf die datum zal Sandra van ’t 

Hooge, directeur, haar functie waarnemen. Voor haar functie zal een interim-

directeur geworven worden. 

 

Besluit: 

1. Per 1 september 2022 Sandra van ’t Hooge als waarnemend 

gemeentesecretaris/algemeen directeur te benoemen, vooralsnog tot 

eind 2022. 

2. Voor de vervanging van de functie van directeur een DAS procedure te 

starten voor de invulling ervan. 

3. De raad over de benoeming van Sandra van 't Hooge te informeren. 
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Raadsvoorstel locatieonderzoek De Skâns 

De denktank van stichting De Skâns heeft gewerkt aan het vervolg voor een 

nieuw te realiseren cultureel centrum in Gorredijk. Daarbij hebben zij het 

college een voorstel gedaan voor de verdere planvorming, en gevraagd 

middelen beschikbaar te stellen voor het door hen uit te laten voeren 

locatieonderzoek. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het verzoek 

van de stichting. In het raadsvoorstel is de financiële dekking voor het 

benodigde budget van € 15.000 opgenomen. 

 

Besluit: 

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen, waarin de raad wordt 

voorgesteld om in te stemmen met een locatieonderzoek voor een 

nieuwe De Skâns. 
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Brief aan ministers LNV, motie M6, stikstof en steun agrariërs 

Aanbiedingsbrief aan minister Natuur & Stikstof en minister LNV inzake motie 

M6 (04072022) stikstof en steun agrariërs 

 

Besluit: 

1. De aanbiedingsbrieven aan de minister Natuur & Stikstof en aan 

minister LNV inzake motie M6 (04072022) stikstof en steun agrariërs 

vast te stellen 
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Aanpassing huisvesting OBS De Oanrin te Bakkeveen 

Stichting Comprix heeft een spoedaanvraag ingediend voor OBS De Oanrin in 

Bakkeveen. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is gemeld dat een 

gedeelte van de vloer zich in een slechte staat bevindt. Dit betekent dat een 

groot gedeelte van de school afgesloten dient te worden en buiten gebruik is 

gesteld. In samenspraak met het schoolbestuur is gezocht naar een oplossing 

om ervoor te zorgen dat de leerlingen na de zomervakantie weer naar school 

kunnen. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de huisvestingsaanvraag voor OBS De Oanrin van 

Stichting Comprix. 

2. In te stemmen met de afspraken in het bestuurlijk overlegverslag OBS 

De Oanrin 21 juli 2022. 

3. Twee ruimtes en nevenruimten bij MFC Dúndelle beschikbaar te stellen 

voor OBS De Oanrin en geschikt te maken voor onderwijs. 

4. De geschatte kosten van € 35.000,- ten laste van huisvesting 

basisonderwijs te brengen. 

5. De brief aan de raad over de huisvestingsaanvraag OBS De Oanrin vast 

te stellen. 

 

 

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

 

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

(week 36).  

 

de waarnemend gemeentesecretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Sandra van ‘t Hooge       Ellen van Selm 

 


