
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 29 november 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

Het college van B&W stemt in met het (her)benoemen en het ontslaan van leden 

voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit zoals voorgesteld door Hûs en Hiem. 

Ook stelt het college aan de gemeenteraad voor om in te stemmen. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem zoals 

omschreven in de brief van 31 oktober 2022 voor (her)benoeming en ontslag van 

leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

b. De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur 

van Hûs en Hiem zoals omschreven in de brief van 31 oktober 2022 voor 

(her)benoeming en ontslag van leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. 

 

1.2 

 

Regiovisie Jeugd 

In de vergadering van 22 november 2022 heeft het college B&W besloten de Fryske 

Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te 

leggen. Het doel van de Regiovisie is een bijdrage te leveren aan het (blijvend) 

realiseren van passende en kwalitatief hoogwaardige jeugdhulp in Friesland. 

 

Besluit: 

a. De raad voor te stellen de Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 middels 

bijgaand raadsvoorstel vast te stellen. 

 

1.3 

 

Beschikking Stichting Kringloopproject Friesland Zuid Oost 

De Stichting Kringloopproject Friesland Zuid Oost heeft gevraagd om te worden 

aangewezen als inzamelaar van een aantal categorieën huishoudelijk afval. Het 

college van burgemeester en wethouders heeft besloten het verzoek af te wijzen. 

 

Besluit: 

a. Het verzoek van de stichting om te worden aangewezen als inzamelaar van 

huishoudelijke afvalstoffen, af te wijzen conform bijgevoegde concept-beschikking 

 

1.4 

 

Ledenraadpleging eenmalige uitkering 

Het college van B&W stemt in met het voorstel van het college van arbeidszaken om 

een eenmalige uitkering te verstrekken aan medewerkers. 

 

Besluit: 

In te stemmen met het voorstel van het college van Arbeidszaken om een eenmalige 

uitkering te verstrekken aan medewerkers. 
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1.5 

 

Strategisch Plan OVEF 2023-2026 

Het college heeft kennisgenomen van het Strategisch Plan OVEF 2023-2026, dat ter 

besluitvorming voorligt tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 

november 2022. Het college mandateert wethouder mevrouw M. Rikkers om tijdens 

de ALV in te stemmen met het Strategisch Plan 2023-2026. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het Strategisch Plan OVEF 2023-2026 (documentnummer 

0098468522) 

b. Mandaat te verlenen aan wethouder M. Rikkers om in te stemmen met het 

Strategisch Plan in de ALV van 25 november 2022 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022 

 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


