
 

Besluitenlijst Collegevergadering 
 

Datum 06-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter drs. L.J. Gebben 

Aanwezigen L.J. Gebben (burgemeester), T. Willemsma (wethouder),  

C.M. de Pee (wethouder), B. van Zandbergen (wethouder),  

H.M. van Gils (secretaris), en R. van der Wal (bestuurssecretaris)  

 

  

1 

 

Opening 

 

Besluit: 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2 

 

Vaststelling besluitenlijst d.d. 30 augustus 2022 

 

Besluit: 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3 

 

Openbare stukken 

 

3.1 

 

Aanwijzen ambtenaren burgerlijke stand 

Portefeuillehouder: L.J. Gebben 

Registratienummer: S2022-15001 

Afdeling: Sociaal Domein - Publieksdiensten 

 
Besluit: 

Het college besluit om de nieuwe collega’s burgerzaken mw. Renske van der 

Wal en mevrouw Kirsten van Os met ingang van 20 september aan te 

wijzen als ambtenaar burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst zijn 

van de Werkmaatschappij 8KTD, zodat zij alle voorkomende 

verrichtingen van de burgerlijke stand kunnen doen. 

 

3.2 

 

Planning publiekshal 

Portefeuillehouder: L.J. Gebben 

Registratienummer: S2021-14838 

Afdeling: Bedrijfsvoering - Interne diensten 

 

Besluit: 

Het college besluit om: 

1. De raad te informeren over de voortgang van de herinrichting van de 

publiekshal; 

2. De portefeuillehouder heeft mandaat voor redactie van het 

raadsvoorstel. 
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3.3 

 

Beheerovereenkomst Bergumermeer 

Portefeuillehouder: T. Willemsma 

Registratienummer: S2022-07967 

Afdeling: Ruimtelijk Domein - Ontwikkeling en Advies 
Besluit: 

Het college besluit om: 

1. Een nieuwe beheerovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten met 

Recreatiecentrum Bergumermeer B.V. met een duur van tien jaren. 

2. Enkele herstelwerkzaamheden aan de toegangsweg (bijlage 1) uit te 

voeren en dit op te nemen in het asfaltbestek 2023, waarbij de 

gemeente 35% van de kosten draagt met een 

maximum € 20.000 (en Recreatiecentrum Bergumermeer B.V. de 

overige 65% van de kosten draagt plus alles boven het eerder 

genoemde maximum). 

3. Om vijf mini-containers ter beschikking te stellen aan 

Recreatiecentrum Bergumermeer B.V. voor de opslag en afvoer van 

afval. 

 

3.4 

 

Anno pilot Aanvalsplan Isoleren Fryslân 

Portefeuillehouder: B. van Zandbergen 

Registratienummer: S2022-14803 

Afdeling: Ruimtelijk Domein - Ontwikkeling en Advies 
Besluit: 

Het college besluit om: 

1. In te stemmen met een pilot in Anno verband in het kader van het 

‘aanvalsplan isoleren Fryslân' van de provincie Fryslân in de dorpen 

Drogeham en Kootstertille; 

2. Samen met de ANNO-gemeenten voor de uitvoering van deze pilot € 

110.000 beschikbaar te stellen uit de middelen die vrij komen uit het 

Nationaal Isolatieprogramma, waarvan o.b.v. werkelijke 

isolatiemaatregelen maximaal € 87.500 ten laste zal komen van de 

beschikbare middelen van Achtkarspelen en € 22.500 voor de 

gezamenlijke pilotkosten evenredig verdeeld zullen worden over de 

vier deelnemers. 

3. Voor de middellange en lange termijn op basis van data-analyse te 

onderzoeken waar de middelen die binnen onze regio beschikbaar 

komen het best kunnen worden besteed; 

4. Bovengenoemde besluiten zijn onder voorbehoud van instemming 

door de colleges van de overige ANNO-gemeenten. 

 

4 

 

Niet openbare/vertrouwelijke stukken 

 

4.1 

 

Overzicht van besluiten die onder de aandacht blijven 

 

 

Vastgesteld in de collegevergadering d.d. 13 september 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel 

 

H.M van Gils, secretaris                   drs. L.J. Gebben, burgemeester 

 


