
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

06-12-2022 

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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Bestuursrechtelijke aanpak drugshandel op straat 

In oktober 2019 zijn de gemeenten Smallingerland en Opsterland en de politie 

basiseenheid Oost-Fryslân gestart met de pilot bestuursrechtelijke aanpak 

inbrekerswerktuigen. In maart 2021 is in het driehoeksoverleg besloten deze 

pilot structureel in te regelen. Daarnaast is besloten om de bestuurlijke aanpak 

ook op andere APV-feiten toe te passen, namelijk de aanpak van drugshandel 

op straat. In juni 2021 heeft het college besloten te starten met de pilot 

bestuursrechtelijke aanpak van drugshandel op straat. Onlangs is de pilot 

geëvalueerd. Gezien de positieve uitkomst is in het driehoeksoverleg van 12 

oktober jl. besloten ook deze pilot om te zetten in een definitieve aanpak. 

 

Besluit: 

1. Het verbod drugshandel op straat in de Algemene plaatselijke 

verordening structureel te handhaven via het bestuursrecht. 

2. De brief aan de raad, over de bestuursrechtelijke aanpak drugshandel 

op straat, vast te stellen. 
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Programma Onderwijshuisvesting 2023 

Het programma onderwijshuisvesting 2023 en OOGO-verslag vast te stellen. 

 

Besluit: 

1. Het programma onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen. 

2. Het OOGO-verslag van 29 september 2022 vast te stellen. 
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Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite 

Om een aantal verschillende redenen is de noodzaak ontstaan om de tekst van 

de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite aan te scherpen. In 

dit voorstel wordt het College geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen 

af te zien van het kenbaar maken van zienswijzen over de ontwerp- 

Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen af te zien van het kenbaar maken van 

zienswijzen over de ontwerp- Gemeenschappelijke Regeling. 
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Behandeling motie openingstijden milieustraat 

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2022 is unaniem de motie aangenomen 

om de openingstijden van de milieustraat Gorredijk op zaterdag te verruimen. 

Het uitgangspunt is, dat dit kostenneutraal gebeurt en met 2 uur wordt 

verruimd op zaterdagmiddag (van 13 tot 15 uur). 

 

In bijgevoegde raadsbrief wordt ingegaan op de strekking van de motie om de 

openingstijden van de milieustraat Gorredijk op zaterdag te verruimen. 

 

Besluit: 

1. De brief aan de raad over de motie openingstijden milieustraat vast te 

stellen. 

2. De gewijzigde openingstijden van de milieustraat per 1-01-2023 vast 

te stellen. 
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Diverse subsidieverzoeken 

Er zijn subsidieverzoeken van het Fries Film en Audio Archief, Museum 

Opsterland en museum It Damshûs en nogmaals Museum Opsterland 

ontvangen. Deze worden ter besluitvorming aan uw college voorgelegd. 

 

Besluit: 

1. Het Fries Film en Audio Archief een subsidie te weigeren. 

2. Het museum It Damshûs een eenmalige subsidie van € 5.000,- te 

verlenen. 

3. Het Museum Opsterland een eenmalige subsidie van € 9.971,- te 

verlenen. 

4. Deze eenmalige bijdragen te dekken uit de beschikbare middelen 

binnen het budget cultuureducatie. 

5. De uitgaande brieven vast te stellen 
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PGB tarieven Jeugd 2023 

Het college wordt voorgesteld de tarieven voor een persoonsgebonden budget 

Jeugd bij te stellen vanwege het nieuwe wettelijk minimumuurloon en 

indexering. Met deze aanpassing in de tarieven maakt het college het mogelijk 

dat ook in 2023 effectieve en kwalitatieve goede jeugdhulp ingekocht kan 

worden door inwoners. 

 

Besluit: 

1. De tarieven persoonsgebonden budget Jeugd per 1 januari 2023, zoals 

opgenomen in de bijlage, vast te stellen. 

 

 

8 

 

Reactie brief Woodbrookers 

Op 1 november 2022 heeft het college en de gemeenteraad van Opsterland 

een brief ontvangen waarin zorgen worden geuit over de situatie in 

behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. In bijgevoegde brief wordt 

hierop een reactie gegeven. 

 

Besluit: 

1. De reactie op de brief van Jeugdhulp Voldoende Beschermd over de 

situatie in behandelcentrum Woodbrookers vast te stellen. 

2. De brief met bijgevoegde begeleidende brief ter informatie naar de raad 

te sturen. 
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Besluit mandaat FUMO 2023 gemeente Opsterland 

De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht voor ons 

milieutaken op het gebied van o.a. milieu, bodem en asbest. In overleg met alle 

gemeenten in Fryslân is er in 2022 gewerkt aan een uniform mandaatbesluit 

met een 'cafetaria model'. Alle gemeenten hebben in 2022 dit mandaatbesluit 

vastgesteld en minimaal mandaat verleend voor het basistakenpakket. Dit 

besluit moet nu worden aangepast aan de systematiek van de Omgevingswet. 

Tevens wordt voorgesteld om de FUMO door het college als gedelegeerd 

bronhouder aan te wijzen, om de taken behorende bij het Register Externe 

Veiligheidsrisico’s (REV) uit te kunnen voeren. 

 

Besluit: 

1. Het Besluit mandaat FUMO 2023 gemeente Opsterland met de 

mandaatlijst vast te stellen en het Dagelijks bestuur van de FUMO 

mandaat te geven voor het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in 

bijlage I,II,III,IV van de mandaatlijst. 

2. Het Machtigingenbesluit FUMO register externe veiligheidsrisico’s (REV) 

vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 december 

2022 (week 50). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


