
 

Openbare besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

04-10-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

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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Technische begrotingswijziging nov 2022 

Om de Verantwoording 2022 rechtmatig op te kunnen stellen is een 

begrotingswijziging noodzakelijk. 

De begrotingswijzigingen liggen nu ter besluitvorming voor. De wijzigingen 

worden in de bijlage, getiteld "Technische begrotingswijziging nov 2022", 

toegelicht. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel vast te stellen. 

2. Bijlage Technische begrotingswijziging nov 2022 vast te stellen. 
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Oevers van vaarwegen 

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het toewijzen van de organisatie 

die het beheer en onderhoud van de oevers van vaarwegen uitvoert. Op 20 

januari 2021 hebben Provinciale Staten van Friesland besloten om het beheer 

van oevers en vaarwegen te gaan toewijzen volgens de zogenaamde 

voorkeursvariant, variant 5. Samen met provincie Fryslân en het Wetterskip is 

gekeken naar wat dit zou betekenen voor de vaarwegen in Opsterland. Voor de 

gemeente Opsterland zijn voor een deel van de oevers van vaarwegen ook de 

turfroute-afspraken van toepassing. De Provinciale Staten heeft in haar besluit 

van januari 2021 aangegeven dat met maatwerk gekeken zou worden hoe om 

te gaan met de turfroute-afspraken. De provincie vraagt naar een reactie van 

elke gemeente op deze gezamenlijk uitwerking. 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van het beheer van de 

oevers zoals op de kaart in bijlage 3 is vastgesteld. 

2. Voorkeur uit te spreken voor Variant Y, optie 1 van het Oeverfonds en 

dit fonds te vullen middels een jaarlijkse bijdrage op basis van areaal en 

inwonertal, zoals weergegeven bijlage 4 . 

3. De brief over het beheer oevers van vaarwegen aan Gedeputeerde 

Staten vast te stellen. 

4. De brief over het beheer oevers van vaarwegen aan de Raad vast te 

stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2022 

(week 41). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


