
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

07-03-2023 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman, 

Sandra van ‘t Hooge 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 

 

2 

 

Aanwijzingsbesluit loco-secretaris 

Betreft aanwijzingsbesluit voor de vervanging van de gemeentesecretaris bij 

haar afwezigheid. 

 

Besluit: 

1. Als 1e loco-secretaris aan te wijzen de concerndirecteur, als 2e loco-

secretaris de teammanager Ontwikkeling ruimtelijk domein, als 3e 

locosecretaris de teammanager Ontwikkeling sociaal domein en als 4e 

loco-secretaris de teammanager Audit en control. 

2. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit loco-secretaris vast te stellen. 

3. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op 8 

maart 2023 onder het gelijktijdig intrekken van alle eerdere 

aanwijzingsbesluiten loco-secretaris. 
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Doorlopende machtigingen 

De lijst met medewerkers die beschikken over een doorlopende machtiging om 

bij rechtszaken namens de gemeente op te treden moet weer geactualiseerd 

worden. Na vaststelling wordt de lijst naar de rechtbank gestuurd. 

 

Besluit: 

1. Bijgaande lijst met doorlopende machtigingen vast te stellen. 
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Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Opsterland 2023 

Als zorgdrager voor de archiefbescheiden is het college wettelijk verplicht om 

een archiefbewaarplaats aan te wijzen. 

 

Besluit: 

1. Het aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats van de gemeente 

Opsterland 2023 vast te stellen. 
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Overzicht subsidies in mandaat 2022 

Op grond van de Mandaatregeling Opsterland 2021 wordt jaarlijks een 

overzicht verstrekt van de verleende subsidies in mandaat. 

 

Besluit: 

1. Het overzicht subsidies in mandaat 2022 voor kennisgeving aan te 

nemen. 
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Beleidsregels nabetaling eenmalige energietoeslag 2022 

Beleidsregels voor de uitvoering van de nabetaling van 500 euro eenmalige 

energietoeslag 2022. 

 

Besluit: 

1. De beleidsregels nabetaling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 

Opsterland vast te stellen. 
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Dwangsom horecabedrijf 

In Siegerswoude wordt sinds enige tijd een horecabedrijf geëxploiteerd zonder 

de daartoe vereiste vergunningen, terwijl de inrichting ook niet voldoet aan 

diverse brandveiligheidseisen. Geadviseerd wordt een last onder dwangsom op 

te leggen om de activiteiten te staken zolang niet aan alle vereisten is voldaan. 

 

Besluit: 

1. De exploitant te gelasten het aanwezig hebben van alcoholhoudende 

drank of het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van 

alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te staken en gestaakt 

te houden, zolang de vereiste aanpassingen niet zijn uitgevoerd en hij 

niet beschikt over de vereiste vergunningen. 

2. De hoogte van de dwangsom te bepalen op € 5.000,-- per 

geconstateerde overtreding, met een maximum van € 20.000,--. 

3. Geen begunstigingstermijn vast te stellen. 

4. De bijgevoegde last onder dwangsom vast te stellen. 
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Beantwoording raadsvragen van de raadsfractie Opsterlands Belang inzake De 

Gordyk oan set 

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie Opsterlands 

Belang inzake het Regio Deal-project ‘De Gordyk oan set’. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie 

Opsterlands Belang inzake het Regio Deal-project ‘De Gordyk oan set’ 

vast te stellen. 
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Reactie op verzoek stichting Koningshof 

Stichting Koningshof heeft in een gesprek en per brief verzocht om prof. 

Bregman te consulteren over de gevolgen van het Didam-arrest op de 

ontwikkeling van locatie De Trime, in relatie tot de Stichting Koningshof. 

 

Besluit: 

1. De reactiebrief aan Stichting Koningshof, aangaande hun voorstel tot 

advisering, vast te stellen. 

 

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023 

(week 11). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


