
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 13 april 2021 

 

  

  

1.1 

 

Memo verplaatsing woonbestemming van Schipslootweg 5 naar Stadburen 18 

te Nijelamer 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp 

bestemmingsplan Stadburen 18. Dit plan voorziet in het verplaatsen van een 

woonbestemming van de Schipslootweg 5 naar de Stadburen 18 (nieuw toe te 

voegen adres) te Nijelamer. Belangstellenden kunnen het plan inzien en op het plan 

reageren. 

 

Besluit 

a. In te stemmen met het aangepaste ontwerp bestemmingplan Stadburen 18 

Nijelamer en dit ontwerp bestemmingsplan opnieuw voor 6 weken ter inzage te 

leggen; 

b. In te stemmen met de aangepast concept anterieure overeenkomst Stadburen 18 

Nijelamer”;  

c. De raad middels bijgevoegd memo te informeren. 

 

1.2 

 

Snellaadstation voor elektrische voertuigen op verzorgingsplaats Dorpshellen 

langs A32 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een 

snellaadstation voor elektrische voertuigen op verzorgingsplaats Dorpshellen aan de 

A32. Deze verzorgingsplaats ligt bij het tankstation dat tussen de afritten 

Heerenveen-Zuid en Wolvega-Noord aan de westkant van de snelweg ligt. De 

gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 een voorlopige verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kon 6 weken 

ingezien worden. Hier zijn geen reacties op gekomen en daarom is de verklaring van 

geen bedenkingen definitief geworden. Met dit besluit van het college wordt de 

omgevingsvergunning definitief verleend en kan de omgevingsvergunning vanaf 

woensdag 14 april tot en met 25 mei ingezien worden voor bezwaar. 

 

Besluit 

a. De omgevingsvergunning te publiceren en samen met bijbehorende stukken ter 

inzage te leggen 

 

1.3 

 

Aanpassen regels bestelauto's op het afvalbrengstation 

Het college heeft de voorwaarden voor het brengen van huishoudelijk afval met een 

bestelauto aangepast. De voorwaarden veroorzaakten praktische problemen en tot 

rechtsongelijkheid bij de inwoners met een bestelauto. Door visuele controles 

verwacht de gemeente bedrijfsmatig afval zoveel mogelijk te kunnen weren. 

 

Besluit 

a. De voorwaarden voor het brengen van huishoudelijk afval met een bestelauto aan 

te passen 
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1.4 

 

Plan van aanpak voor een leidraad Duurzame Inrichting van de Openbare 

Ruimte (DIOR) 

Het college besluit om een plan te maken voor een Duurzame Inrichting van de 

Openbare Ruimte (DIOR). Hierin staat hoe we in de toekomst de buitenruimte aan 

willen leggen. Het gaat hier om wegen, groen en water. 

 

Besluit 

a.  Het college besluit om een leidraad duurzame inrichting openbare ruimte te laten 

maken; 

b.  Vooraf in een werksessie met de raad de wensen voor de inrichtingskeuzes op te 

halen; 

c.  Een budget van €40.000 via de voorjaarsnota 2021 aan te vragen bij de 

gemeenteraad. 

 

1.5 

 

Kwijtschelden huur amateursportorganisaties Q4 2020 

Het college scheldt de huur kwijt aan de amateursportorganisaties en 

sportorganisaties zonder winstoogmerk die bij de gemeente Weststellingwerf 

accommodaties hebben gehuurd in de periode van 1 oktober tot en met 31 

december 2020. 

 

Besluit 

a. Instemmen om de huur aan amateursportorganisaties in de periode van 1 oktober 
t/m 31 december 2020 kwijt te schelden.  

b. Instemmen om de huur aan sportorganisaties zonder winstoogmerk kwijt te 
schelden in de periode van 1 oktober t/m 31 december 2020, die mogelijk niet 
onder de compensatieregeling van het Rijk vallen. 

 

1.6 

 

Aanwijzingsbesluit toezicht Wet publieke gezondheid. 

Voor de bestrijding van covid-19 heeft het Rijk extra maatregelen genomen. Deze 

maatregelen zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen en de Wet Publieke 

Gezondheid. Om toe te zien op naleving van deze maatregelen in de kinderopvang 

is het noodzakelijk dat gemeenten de directeur publieke gezondheid aanwijzen als 

toezichthouder. Het college van de gemeente Weststellingwerf heeft besloten om de 

directeur publieke gezondheid van GGDFryslân aan te wijzen. 

 

Besluit 

a. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân aanvullend aan te wijzen als 

toezichthouder op grond van de Wet Publieke Gezondheid met betrekking tot de 

tijdelijke maatregelen covid-19 en de Wet Kinderopvang. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021 
de secretaris,     de burgemeester, 

                                  

 

 


