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1.1 

 

Weren van bestelauto's op het brengstation 

Het afvalbrengstation van de gemeente Weststellingwerf accepteert geen 

bedrijfsafval. Toch blijkt dat er nog veel bedrijfsafval wordt gebracht. Het herkennen 

van bedrijfsafval is niet altijd eenvoudig. Daarom zijn bestelauto’s (auto’s tot een 

maximaal totaalgewicht van 3500 kg met een grijs kenteken) niet meer welkom op 

het brengstation. Voor inwoners die toch huishoudelijk afval met een bestelauto 

willen brengen, geldt een uitzondering met bepaalde voorwaarden. 

 

Besluit 

a.  Inwoners alleen onder voorwaarden toe te staan huishoudelijk afval met een 

bestelauto op het afvalbrengstation te brengen 

 

1.2 

 

Toezicht begroting 2021 

De gemeente Weststellingwerf komt voor het begrotingsjaar 2021 in aanmerking 

voor repressief provinciaal toezicht. Dit betekent dat de begroting direct kan worden 

uitgevoerd. 

 

Besluit 

Kennis nemen van de brief van GS van de provincie Fryslan waarin is aangegeven 

dat we voor het begrotingsjaar 2021 in aanmerking komen voor repressief toezicht. 

 

1.3 

 

Meerkosten Tweede Kamer verkiezingen (Corona) 

Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Om veilig 

stemmen in tijden van Corona mogelijk te maken is het noodzakelijk voor de 

stembureaus verschillende aanvullende maatregelen te nemen. Voor het realiseren 

van deze maatregelen heeft het college € 55.000 beschikbaar gesteld. Vanuit het 

Rijk hebben alle gemeenten compensatie ontvangen voor deze noodzakelijke 

kosten. 

 

Besluit 

Voor de meerkosten ten gevolge van Corona voor de Tweede Kamerverkiezingen  

€ 55.000 beschikbaar stellen. 

 

1.4 

 

Collegevoorstel afwijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem 

Het college besluit af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem. Dan 

kunnen ze meewerken aan 

de verlening van een vergunning voor het uitbreiden van een hekwerk van 2 meter 

hoog op het perceel Ruige Weegbree 2 te Wolvega. 
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Besluit 

a. Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan het uitbreiden van een 2 meter hoog hekwerk op het adres Ruige 

Weegbree 2 te Wolvega. 

b. De welstandscommissie van Hûs en Hiem hiervan in kennis te stellen. 

1.5 

 

Gemeentefonds Decembercirculaire 2020 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee 

betalen zij een deel van hun uitgaven. Drie keer per jaar geeft het Rijk in een 

zogenaamde circulaire een update van de hoogte van de uitkering uit het fonds. 

Burgemeester en wethouders zijn geïnformeerd over de gevolgen van de circulaire 

van december 2020. 

 

Besluit 

a.  Kennis te nemen van de notitie effecten decembercirculaire 2020. 

 

1.6 

 

Beantwoording art.  31 vragen fractie GroenLinks inzake contingentering 

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van 

burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de wijze waarop de gemeente 

de beschikbare ruimte voor de bouw van woningen heeft ingepland. De vragen zijn 

schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit 

a.   Middels bijgevoegde conceptbrief nr 098269268. de vragen van GroenLinks te 

 beantwoorden. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021,  
de secretaris,             de burgemeester, 

                              

 

 

 


