
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 10 mei 2022 
 
 

  

 

1.1 

 

 Inkoopdocumenten specialistische jeugdhulp 2023 

Het college heeft kennis genomen van het vaststellen van de inkoopdocumenten 

voor de regionale inkoop van Specialistische Jeugdhulp door de gemeente 

Leeuwarden. De inkoopdocumenten zijn ook gepubliceerd. Hiermee is het 

proces gestart om Specialistische Jeugdhulp in te kopen. Het resultaat van het 

proces is dat per 1 januari 2023 de nieuwe contracten voor Specialistische 

Jeugdhulp in gaan. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van de door gemeente Leeuwarden vastgestelde 

inkoopdocumenten voor Specialistische Jeugdhulp 2023. 

 

1.2 

 

 Evaluatiecriteria verzamelbesluit Omgevingswet 

Het college besluit de bijgevoegde memo over de evaluatiecriteria van het 

verzamelbesluit Omgevingswet met de raad te delen 

 

Besluit: 

a. In te stemmen om de bijgevoegde memo over de evaluatiecriteria van het 

verzamelbesluit Omgevingswet aan de raad te versturen 

 

1.3 

 

 Besluiten ALV OVEF gaslevering Gazprom 

Het college heeft kennisgenomen van de unanieme besluiten die zijn genomen 

in de Algemene Ledenvergadering van de OVEF op 1 april 2022 over het 

leveringscontract met Gazprom. De gemeenteraad wordt door middel van een 

raadsmemo over de besluiten geïnformeerd. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van de genomen besluiten in de Algemene Ledenvergadering 

OVEF d.d. 1 april 2022 

b. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsmemo (Izaaknummer 

0098409651) 

 

1.4 

 

 Ontwerp facetbestemmingsplan kleine windmolens 

Het College heeft vorig jaar opdracht gegeven tot een facetbestemmingsplan en 

in afwachting daarvan de kruimelregeling te gebruiken. In de afgelopen maanden 

heeft het bureau RHO een facetbestemmingsplan met landschappelijk kader 

opgesteld. Het facetbestemmingsplan is nu in ontwerp klaar. Bij instemming met 

dit voorstel kan het ontwerp facetbestemmingsplan in procedure worden 

gebracht. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het ontwerp facetbestemmingsplan kleine windmolens 

b. Het ontwerp facetbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen 
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1.5 

 

 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Sw Fryslân 

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2021 en de begroting 

2023 van de GR Sw Fryslân. Het algemeen bestuur van de GR Sw Fryslân heeft 

de betreffende stukken voorlopig vastgesteld op 25 maart. De accountant heeft 

een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2021. Het college 

doet het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de GR 

Sw Fryslân, en deze stukken aan de raad aan te bieden; 

b. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen; 

c. De raad voor te stellen om het algemeen bestuur van de GR Sw Fryslân 

hierover door middel van bijgevoegde brief te informeren. 

 

1.6 

 

 Systeemstudie Energietransitie Fryslân 

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraadsleden over een, in 

opdracht van de bestuurlijke Regiegroep RES Fryslân uitgevoerd, 

systeemonderzoek. Met dit verkennend onderzoek is in beeld gebracht welke 

energie-infrastructuur Friesland nodig heeft om de energie-doelstellingen in 2030 

en 2050 te halen. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de Systeemstudie Fryslân en de bijbehorende stukken. 

b. Deze Systeemstudie, inclusief samenvatting en Q&A, met bijgaande memo ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

1.7 

 

 Ontwerpbestemmingsplan Oosterseveldweg 16 Oosterstreek 

Het college van B&W besluit om in te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan van de Oosterseveldweg 16 in Oosterstreek en dit 

plan voor zes weken ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan is 

opgesteld voor het omzetten van de recreatiebestemming op het perceel naar 

een woonbestemming, omdat het recreatieve bedrijf is beëindigd en de eigenaar 

de woning als reguliere woning wil gebruiken. 

 

Besluit: 

a.    Het college besluit om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan van 

de Oosterseveldweg 16 te Oosterstreek. 

b.    Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te 

leggen. 

 

1.8 

 

 Ontwerpwijzigingsplan Markeweg 48 Blesdijke 

Het college van B&W besluit om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 

van de Markeweg 48 in Blesdijke en dit plan voor zes weken ter inzage te 

leggen. Het wijzigingsplan is opgesteld voor het omzetten van de 

bedrijfsbestemming op het perceel naar een woonbestemming, omdat het bedrijf 

wordt beëindigd en de eigenaar de woning als reguliere woning wil gebruiken. 

 

Besluit: 

a.    Het college besluit om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan van de 

Markeweg 48 te Blesdijke. 

b.    Het college besluit om het ontwerpwijzigingsplan zes weken ter inzage te 

leggen. 

 

1.9  2e Regionale Brede Welvaartsmonitor 
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 Het college heeft kennisgenomen van de 2e Regionale Brede Welvaartsmonitor. 

Hieruit blijkt dat Zuidoost Friesland een lage (economische) welvaart en een 

hoog welzijn kent. Het college heeft besloten de 2e Regionale Brede 

Welvaartsmonitor door te sturen naar de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de 2e Regionale Brede Welvaartsmonitor Zuidoost 

Friesland 

b. De 2e Regionale Brede Welvaartsmonitor met begeleidende memo ter 

kennisname naar de gemeenteraad te sturen. 

c. Een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad te organiseren over de 2e 

Regionale Brede Welvaartsmonitor, de Regio Deal en de samenwerking in 

Zuidoost Friesland. 

 

1.10 

 

 Begroting 2023 en jaarverslag 2021 Hûs en Hiem 

Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten en geeft 

advies voor ruimtelijke 

kwaliteit, welstand en monumentenzorg. Het college is tevreden over het 

jaarverslag 2021 en de begroting 

2023 van Hûs en Hiem. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om geen 

zienswijze op de begroting 2023 in 

te dienen het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Besluit: 

a. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 van de GR Hûs en 

Hiem 

b. Het jaarverslag 2021 van de GR Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te 

nemen 

 
 
Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 
 

 


