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Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 augustus 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
 
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 34    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 6 july 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Oudega aan het Water - Ontwerp meer bij Oudega 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het project Oudega aan het Water bestaat uit 2 fasen, namelijk Waterfront 
Oudega (fase 1) en het Meer bij Oudega (fase 2). Voor het Waterfront Oudega 
is een masterplan opgesteld met vertegenwoordigers uit het dorp wat op  
21 januari 2020 door uw college is vastgesteld (reg.nr. 01729921). Met dit 
voorstel leggen wij u het ontwerp voor het Meer bij Oudega ter vaststelling voor. 
Het college van de gemeente Smallingerland heeft het ontwerp al behandeld en 
vastgesteld in afwachting van behandeling en vaststelling door GS. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het ontwerp van het Meer bij Oudega vast te stellen; 
2.  in te stemmen met het voorstel om de uitbreidingsoptie van de recreatieve 

fietsroute mee te nemen in het ontwerp van het Meer bij Oudega, af te 
zien van de uitbreidingsoptie van de bochtverbreding over de gasleiding 
van Vermilion; 

3.  af te zien van de doelstelling voor het scheiden van de beroeps- en 
recreatievaart op de vaarweg naar Drachten langs de Ossekop (Nije 
Muntsjegroppe); 

4.  de informerende brief aan PS met reg.nr. 01907480 vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor Democratie/ dhr. E. 

Jousma over mogelijke discriminatie op medische persoonskenmerken 
d.d. 30 juli 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Actuele stand van zaken zero-emissie treinvervoer’(01882804) van 

de opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Pilot Digitaal Partisipaasjeplatfoarm’ (01906910) fan de ôfdieling 

Bestjoerssaken. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 
mandateren die brief vast te stellen; 

2. de brief aan PS bij punt c vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
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 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken 
 

 B4 Honorering verzoek tot opclassificatie gemeente Schiermonnikoog 
naar inwonertalklasse 2 voor de periode tot 1 januari 2027 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeenteraad van Schiermonnikoog verzoekt GS te bepalen dat de 
gemeente wordt ingedeeld in inwonertalklasse 2, waarmee de bezoldiging voor 
de respectievelijke ambten van burgemeester en wethouders wordt verhoogd 
ten opzichte van de klasse waarin de gemeente volgens het inwonertal 
standaard is ingedeeld (zijnde inwonertalklasse 1 tot 8.000 inwoners). Op grond 
van het ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ kan een 
gemeente GS hiertoe verzoeken. Hiertoe dient sprake te zijn van een bijzondere 
omstandigheid, op grond waarvan GS - de gemeenteraad gehoord - kan 
besluiten een dergelijk verzoek te honoreren voor een afgebakend tijdvak. 

   
  D.S. beslute: 

1.  gelezen de onderbouwde argumentatie het verzoek van de gemeenteraad 
van Schiermonnikoog ten aanzien van opclassificatie tot indeling in 
inwonertalklasse 2 voor wat betreft de bezoldiging van de ambten  
van burgemeester en wethouders te honoreren voor het tijdvak van  
1 september 2021 tot 1 januari 2027; 

2.  de gemeente hiervan schriftelijk in kennis te stellen, evenals 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiervan 
schriftelijk mededeling te doen. 

   
   

 
Publyksplein  B5 Regiofonds Zuidoost 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De uitvoering van het regiofonds, als onderdeel van de Regiodeal Zuidoost, 
facilteren door aan te sluiten bij de IMF uitvoering en gebruik te maken van de 
loketfunctie van Streekwurk Zuidoost om het fonds zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor initiatieven in de regio. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Heerenveen aan te gaan; 
2. in te stemmen met de mandaatverlening zoals verstrekt door het College 

van B&W Heerenveen en deze ondertekenen;  
3. kennis te nemen van de subsidieregeling Regiofonds Zuidoost; 
4. de begrotingswijziging vast te stellen.  
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Bestemming 
Fryslân 

 B6 Besluit op Aanvraag subsidie Veenweide - project Pilot 
Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn De Deelen Vervolgfase 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS worden gevraagd een besluit te nemen op een ingediende aanvraag voor 
incidentele subsidie voor het project Pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn De 
Deelen Vervolgfase (2021-2024). Acht boeren in het gebied experimenteren 
met integrale maatregelen (gewas, mest, bodem, voer, dier, melk) waardoor de 
balans bodem-bedrijf verbetert en door een betere bodembalans dit postief 
effect kan hebben op het beperken van de veenoxidatie, meer koolstofopslag in 
de bodem en lagere emissies.  
Aanvrager is Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Gevraagde subsidie is 
€65.000,=. 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid onder a van de ASV, een 
subsidie te verstrekken van € 65.000 aan Collectief It Lege Midden voor 
de uitvoering van het project Pilot Bodemvruchtbaarheid De Deelen 
Vervolgfase 2021-2024 en daarbij alle kosten inclusief btw subsidiabel te 
stellen; 

2.  de beschikking vast te stellen. 
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Bestuurszaken  B7 Beslútfoarming simmereses 2021 (iepenbiere stikken) 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nei de regeling “Besluitvorming in de vakantieperiode” wurde DS op de hichte 
brocht fan de besluten dy’t út namme fan it kolleezje nommen binne yn it 
simmerreses fan 2021. Dit útstel giet oer de iepenbiere besluten. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nimmen fan de neikommende besluten dy’t nommen binne yn it 
simmerreses fan 2021: 
1.  Beantwoording WOB verzoek Farmers Defence Force; 
2.  PS-brief over het Afsluitdijk Wadden Center; 
3.  Beantwoorden statenvragen Lid Goudzwaard over windturbinenormen; 
4.  Benatwoorden statenvragen 50PLUS over vismigratie, naar aanleiding 

van rapport Power to the paling; 
5.  Uitstelbrief beantwoording statenvragen vergunningverlening wolvenhek; 
6.  PS-brief aanbieding eindrapport onderzoek ecologische effecten  

MSC Zoe; 
7.  PS-brief over proces Deltaplan Noordelijk Nederland; 
8.  Beantwoording statenvragen van GrienLinks over Zeer Zorgwekkende 

Stoffen; 
10.  Beantwoording statenvragen CDA over Welcome tot he Village; 
11.  Ferstjoere stipe-brief oan FUEN oangeande it Minority SafePack Initiative; 
12.  Uitstelbrief beantwoording statenvragen FvD over netwerkcapaciteit 

Alliander; 
13.  Beantwoording statenvragen D66 naar aanleiding van berichtgeving 

energiecoöperaties; 
14.  Beslissing op bezwaarschrift Noardlike Fryske Wâlden inzake 

ontheffingsgebied steenmarter; 
15.  Beslissing op bezwaarschriften met betrekking tot verbeurde 

dwangsommen; 
16.  Beslissing op bezwaarschriften met betrekking tot instemmingsbesluit 

verslag BUS-sanering; 
17.  Besluit op klacht; 
18.  Beslissing op bezwaar inzake premature ingebrekestelling; 
19.  Beslissing op bezwaar tegen de vastgestelde dwangsom wegens niet 

tijding beslissen op bezwaar. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 7 juli t/m 24 augustus 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten 
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Publyksplein  H3 Iepenstelling Iepen Mienskipsfûns tender 2021/3 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het openstellingsbesluit van de derde tender in 2021 van het Iepen 
Mienskipsfûns.  
In het openstellingsbesluit zijn de subsidieplafonds per categorie en per regio 
opgenomen en specifieke uitsluitingen voor de regeling per regio. De nieuwe 
aanvraagperiode is van 6 t/m 30 september tot 17.00 uur. Het totale 
subsidieplafond voor tender 2021/3 bedraagt € 1.400.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2021/3’ met de daarin 
opgenomen aanvraagperiode van 6 september t/m 30 september tot 
17.00 uur en subsidieplafonds vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga 
te mandateren de begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
  



 
7 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 24 augustus 2021 

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Wijzigen Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds 22 juni is de Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 
opengesteld. Na ontvangst van de eerste aanvragen constateren wij dat het 
wenselijk is de regeling op bepaalde onderdelen te wijzigen. Zodoende kan 
beter worden aangesloten bij de (wensen en behoeften uit de) praktijk. Middels 
dit GS-stuk worden deze wijzigingen voorgelegd aan het College.  

   
  D.S. beslute: 

het ‘Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 
2021’ te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te mandateren om het besluit tot 
wijziging vast te stellen. 

   
   

 
 
  


