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Besluitenlijst Collegevergadering - intern 
 

Datum 7 juni 2022 

Voorzitter 

Aanwezig 

O.F. Brouwer (voorzitter), M.P. de Jong, M. de Haan, M. Jonker,  

J. Spoelstra en H. Bruining  

W.J. Camfferman (verslag) 
 

1.  
 

Opening 

 

2.  
 

Vaststellen besluitenlijst 31 mei 2022 

 

Vastgesteld. 
 

3.  
 

 

 

Representatie, meldingen Gedragscode en integriteit 

Uitnodigingen, geschenken, declaraties, nevenfuncties, bij besluitvorming 

betrokken persoonlijke belangen of belangen van mensen uit persoonlijke 

omgeving.  

 

Besproken. 

 

  

4.1 Kadernota 2023- 2026              

Portefeuillehouder: H. Bruining  

Het college neemt volgende week een besluit over de kadernota.  

 

 

4.2 Jaarstukken 2021 

Portefeuillehouder: H. Bruining  

Het college heeft de jaarstukken 2021 vastgesteld, verstrekt het 

accountantsverslag aan de raad en legt de jaarstukken ter besluitvorming aan 

de raad in zijn vergadering van 30 juni 2022.  

 

4.4 Jaarverantwoording kinderopvang 2021  

Portefeuillehouder: M. de Haan 

Het college heeft de gemeentelijke jaarverantwoording 2021 Wet 

kinderopvang goedgekeurd, stuurt  de jaarverantwoording aan de Inspectie 

van het Onderwijs en biedt het besluit ter kennisgeving aan de gemeenteraad.  

 

4.5 Principeverzoek Tsjerkebuorren 72 Twijzel  

Portefeuillehouder: J. Spoelstra  

Het college verleent geen medewerking aan  het principeverzoek voor het 

realiseren van een woning op het perceel gelegen naast de Tsjerkebuorren 

72 te Twijzel. 

 

4.6 Vaststelling bestemmingsplan De Bosk 3-1F  

Portefeuillehouder: J. Spoelstra 

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘De Bosk 3 -1F 

te Harkema’ vast te stellen. 

 

 

 



Pagina 2 

 

4.7 Principeverzoek voor het bouwen van een berging in de Agrarische 

bestemming achter Nachtegaal 20 in Surhuisterveen 

Portefeuillehouder: J. Spoelstra  

Het college verleent voorwaarden medewerking te aan het bouwen van 

bijbehorende bouwwerken in de agrarische bestemming 

 

 

4.8 Jaarverslag adviesraad SD  

Portefeuillehouder: M. Jonker 

Het college heeft het  jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein voor  

kennisgeving aangenomen en biedt dit eveneens ter kennisneming aan aan de 

gemeenteraad. 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van  

Burgemeester en Wethouders dd. 14 juni 2022 

 

secretaris,                                     burgemeester, 

 

mr. M.P. de Jong                          mr. O.F. Brouwer 

 


