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1.                                 Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg). In de nieuwe artikelen 
Wpg zijn voor toezicht en handhaving de relevante artikelen uit de Wet kinderopvang van toepassing verklaard. Om 
de directeur publieke gezondheid van deze toezichthoudende bevoegdheid gebruik te kunnen laten maken, is er 
nog een aanwijzingsbesluit van het college nodig. Het college heeft besloten om: 

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD met ingang van 10 maart 2021 aan te wijzen als 
toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit omvat tevens het toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de 
kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. 

2. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te 
machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als 
toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover dat het 
toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de 
kinderopvang. 

3. De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn 
voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging 
of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en 
ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. Het is toegestaan dat de directeur publieke 
gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers onder mandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen 
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te geven. 

2.                                  Beantwoording vraag ChristenUnie over de bebouwde kom in relatie tot tiny houses 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 26 januari een vraag gesteld over de bebouwde kom in 
relatie tot tiny houses. Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de vraag van de 
ChristenUnie over de bebouwde kom in relatie tot tiny houses en de raad door middel van een mededeling hiervan 
op de hoogte te brengen. 

3.                                 Principeverzoek wijziging bestemming Vaart Zuidzijde 61A Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De eigenaar van het voormalige winkelpand Vaart Zuidzijde 61A in Appelscha heeft bij ons een aanvraag ingediend 
om de bestemming te mogen wijzigen van detailhandel naar wonen. Omdat het pand niet in het kernwinkelgebied 
van Appelscha ligt kunnen wij hiermee instemmen. Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met het 
verzoek tot wijziging van de bestemming van het pand Vaart Zuidzijde 61A te Appelscha van detailhandel naar 
wonen. 
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4.                                 Stand van zaken aanbesteding busvervoer Fryslân 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college De Provincie Fryslân heeft op 27 oktober 2020 besloten om de aanbesteding van het Friese busvervoer voor de 
periode 2022-2032 voorlopig uit te stellen en te onderzoeken of voor de periode december 2022 - december 2024 
een overbruggingsconcessie kan worden verleend. Dit in verband met de coronacrisis. Het college heeft besloten de 
raad te informeren over de stand van zaken aanbesteding busvervoer Fryslân door middel van een mededeling aan 
de raad. 
 

5.                                 Mededeling aan raad over kleine windmolens 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Met de verordening Romte Fryslân maakt de provincie Fryslân sinds kort kleine windmolens bij agrarische 
ondernemers mogelijk. Het plaatsen van kleine windmolens bij een agrarisch bedrijf past echter nu nog niet in ons 
bestemmingsplan Buitengebied. Hiervoor wordt momenteel een parapluregeling opgesteld. 
 
Met deze mededeling wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom kleine windmolens bij een 
agrarisch bedrijf en de parapluregeling die hiervoor wordt opgesteld. Het college heeft besloten in te stemmen met 
de mededeling aan de raad over kleine windmolens.  
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