
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 11 mei 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

 Memo terugkoppeling op verzoek financiële toelichting raadsvoorstel 

De controlecommissie heeft op 1 februari tijdens de Algemene Commissie 

gevraagd om de onderdelen van de financiële 

paragraaf in het raadsvoorstel te herzien. Het college informeert de 

controlecommissie over de herziening via een memo. 

 

Besluit 

a. Via de bijgevoegde memo de controlecommissie te adviseren over de 

financiële toelichting in raadsvoorstellen. 

 

1.2 

 

 Memo tariefwijziging zwembad de Dobbe 2021 

Het college verlaagt het tarief van een kaartje van zwembad De Dobbe voor 

2021 met € 1,00 en stelt deze vast op € 3,20. Het tarief van de Dobbe wordt 

hiermee gelijk getrokken aan het tarief van De Steense. 

 

Besluit 

a. Het tarief van De Dobbe voor 2021 overeenkomstig 2020 te verlagen met 

€ 1,00 en vast te stellen op € 3,20. 

b. De gemeenteraad middels een memo op de hoogte te stellen van deze 

tariefwijziging. 

 

1.3 

 

 Memo Veenweideprogramma 2021-2030 na zienswijzen 

Het college neemt kennis van de Veenweidevisie van de provincie Friesland en 

het Waterschap Friesland en stuurt deze ter kennisname door naar de 

gemeenteraad 

 

Besluit 

a. Kennis nemen van de Veenweidevisie 2021-2030 

b. Concept Veenweidevisie en reactienota naar aanleiding van de ingediende 

zienswijze ter kennisname toesturen aan de gemeenteraad onder 

begeleiding van bijgaande memo 

 

1.4 

 

 Voortzetting mogelijkheden tijdelijke terras uitbreiding 

Het college van B&W besluit de regeling voor het tijdelijk uitbreiden van 

terrassen bij horecabedrijven in de gemeente in 2021 voort te zetten. 

Ondernemers die hiervan gebruik willen maken, worden opgeroepen hiertoe een 

verzoek, voorzien van een situatietekening met een toelichting, bij de gemeente 

in te dienen. Aan de behandeling hiervan zijn geen kosten verbonden. Wanneer 

wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, verleent de gemeente 

toestemming voor de periode vanaf de hernieuwde openstelling tot aan het einde 

van het terrassenseizoen (24 oktober 2021). Ondernemers die in 2020 
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toestemming voor uitbreiding hebben ontvangen, hoeven bij een gelijkblijvende 

opzet niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel dienen zij bij de gemeente te 

melden dat zij dit jaar onder dezelfde voorwaarden hun terras uitbreiden. 

 

Besluit 

a. Tijdelijke uitbreiding van terrassen bij (horeca) bedrijven onder voorwaarden 

toe te staan; 

b. Geen leges te heffen voor de onder dictum a bedoelde terrasuitbreiding 

indien hiervoor benodigd is: 

•  een wijziging van de Drank- en horecavergunning; 

•  een aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning voor 

overkappingen; 

c. De afdeling VTH te mandateren voor het afdoen van verzoeken voor 

tijdelijke terras uitbreidingen in het kader van de Drank- en Horecawet. 

 

1.5 

 

 Subsidies Subsidieregeling Coronacompensatie 2020  

Gemeente Weststellingwerf heeft in februari 2021 een subsidieregeling 

opengesteld voor maatschappelijke organisaties die in 2020 schade hebben 

geleden door de coronacrisis. Het college verstrekt uit deze Subsidieregeling 

Coronacompensatie totaal € 148.373 subsidie aan 34 maatschappelijke 

organisaties. 

 

Besluit 

a. Subsidie te verstrekken aan 34 maatschappelijke organisaties met een totaal 

budget van € 148.373 op basis van de subsidieregeling coronacompensatie 

voor de geleden schade 2020 voor maatschappelijke organisaties en 

verenigingen Weststellingwerf; 

b. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd sociaal domein voor het 

ondertekenen van de beschikkingen. 

 

1.6 

 

 Memo subsidies Subsidieregeling Noodfonds 2020  

Gemeente Weststellingwerf heeft in februari 2021 een subsidieregeling 

opengesteld voor maatschappelijke organisaties die in 2020 ernstige financiële 

schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Het college verstrekt uit het 

Noodfonds totaal € 11.878 subsidie aan 4 maatschappelijke organisaties. 

 

Besluit 

a. Subsidie te verstrekken aan 4 maatschappelijke organisaties met een totaal 

budget van € 11.878 op basis van de Subsidieregeling noodfonds 

tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade 

maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020; 

b. Stichting Manage Wolvega een subsidie te verstrekken in afwachting van de 

totstandkoming van de subsidieregeling noodfonds 2021 van € 5.000, mits 

een ontvankelijke aanvraag is ontvangen en positief is beoordeeld; 

c. De subsidieaanvraag van Stichting “ World Servants Nederland” af te wijzen; 

d. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd sociaal domein voor het 

ondertekenen van de beschikkingen; 

e. Bijgevoegde memo (bijlage 1) aan te bieden aan de Raad. 
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1.7 

 

 Artikel 31 RvO antwoorden vragen onderwijsvisie, Lijst Postma 

De gemeenteraad heeft in maart 2021 de onderwijsvisie Het onderwijs als 

schatkamer behandeld. Lijst Postma heeft vragen gesteld over de onderwijsvisie. 

De vragen zijn door het college beantwoord. 

 

Besluit 

a.  In te stemmen met de antwoorden op de artikel 31 vragen van Lijst Postma, 

conform bijgevoegde conceptbrief. 

 

1.8 

 

 Memo voortgangsrapportage Foar Fryske Bern 

Het college informeert de raad met een memo over de voortgangsrapportage 

actieprogramma Foar Fryske Bern. Het programma Foar Fryske Bern faciliteert 

en motiveert partijen om gezamenlijk de jeugdhulp steeds beter te maken. In 

deze voortgangsrapportage staat voortgang van het actieprogramma. 

 

Besluit 

a. Akkoord te gaan met bijgevoegde memo over de voortgangsrapportage Foar 

Fryske Bern. 

b. De memo, de voortgangsrapportage en de samenvatting ter kennisname 

aan de raad te sturen. 

 

1.9 

 

 Memo herziene instemmingsbesluit Vinkega 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs het herziene 

instemmingsbesluit gaswinlocatie Vinkega bekend gemaakt. Het beleid van de 

gemeente Weststellingwerf is sinds 11 juni 2019 negatief als het gaat om 

uitbreiding van gaswinning. Desondanks heeft het college van burgemeester en 

wethouders besloten geen beroep in te stellen. Er zijn onvoldoende juridische 

argumenten om de vergunning door de rechter te laten vernietigen. 

 

Besluit 

a. Geen beroep in te stellen tegen het herziene instemmingsbesluit 

gaswinlocatie Vinkega; 

b. De raad van uw besluit in kennis te stellen door middel van bijgevoegd 

memo. 

 

1.10 

 

 Memo toezegging overzicht gesubsidieerde partijen coronacompensatie en 

noodfonds 

Het college stuurt de raad een overzicht van de gesubsidieerde partijen in het 

kader van de regeling 

coronacompensatie en het noodfonds 2020. 

 

Besluit 

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegd memo met bijlagen naar de 

raad. 

 

1.11 

 

 RV begroting 2022 en jaarverslag 2020 GR Hûs en Hiem 

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

advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg. Het college is 

tevreden over het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 van Hûs en Hiem. 

Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om geen zienswijze op de begroting 

2022 in te dienen en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 
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Besluit 

a. Gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in de dienen op de ontwerp 

begroting 2022 van de GR Hûs en Hiem. 

b. Gemeenteraad voor te stellen het jaarverslag 2020 van de GR Hûs en Hiem 

voor kennisgeving aan te nemen. 

 

1.12 

 

 Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde ontwerp 4e uitvoeringsmodule 

De Provincie Fryslân verzoekt de gemeente Weststellingwerf namens de 

gebiedscommissie Beekdal Linde in te stemmen met de 4e uitvoeringsmodule 

van de Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. 

 

Besluit 

a.  In te stemmen met het verzoek van de provincie Fryslân om in te stemmen 

met het ontwerp van de 4e uitvoeringsmodule van de Gebiedsontwikkeling 

Beekdal Linde. 

 

1.13 

 

 RV Marrekrite begroting, meerjarenraming en jaarstukken 

Het recreatieschap de Marrekrite heeft de jaarstukken van 2020 en de 

begrotingen voor de komende jaren gemaakt en naar de gemeente gestuurd. 

Dat is een wettelijke verplichting. Het college van B en W stuurt deze stukken 

naar de gemeenteraad die een besluit neemt over de begrotingen. 

 

Besluit 

a. De concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de 

Marrekrite ter instemming aan de raad voor te leggen; 

b. De concept jaarstukken 2020 ter kennisgeving aan de raad aan te bieden. 

 

1.14 

 

 RV uitbreiding zorgboerderij Weltevree, IJkenweg 12 Zandhuizen 

Het college wil een omgevingsvergunning verlenen voor de uitbreiding van 

zorgboerderij Weltevree aan de IJkenweg 12 in Zandhuizen. Om vergunning te 

kunnen geven, moet de gemeenteraad eerst instemmen met het plan. Het 

college heeft daartoe een voorstel aan de raad gedaan. Als de gemeenteraad 

hiermee instemt, wordt het ontwerp van de omgevingsvergunning met een 

ruimtelijke onderbouwing openbaar gemaakt en kan deze worden ingezien. 

Iedereen kan dan een reactie geven op het plan. 

 

Besluit 

a. In te stemmen met de voorgestelde uitbreiding van zorgboerderij Weltevree, 

IJkenweg 12 Zandhuizen; 

b. De gemeenteraad vragen om een voorlopige verklaring van geen 

bedenkingen; 

c. Na instemming van de raad een ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter 

inzage te leggen; 

d. Indien vervolgens geen zienswijzen worden ingediend de 

omgevingsvergunning te verlenen. 

 

1.15 

 

 Memo voorleggen bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 ter vaststelling 

in de raadsvergadering van 4 oktober 2021 

Het college heeft kennis genomen van de gewijzigde planning om het 

bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 ter vaststelling aan te bieden in de 

raadsvergadering van 4 oktober 2021. Het college informeert de raad over de 

aanpassing. 



 

Pagina 5 

 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de gewijzigde planning om het bestemmingsplan 

Lindewijk deelgebied 2 vast te laten stellen in de raadsvergadering van 

4 oktober 2021; 

b. De raad met bijgevoegd memo te informeren. 

 

1.16 

 

 Artikel 31 vragen BS inzake  de winningsvergunning Gorredijk en gasveld 

Rottum. 

De fractie van Blijf Stellingwarfs heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college 

van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de winningsvergunning 

Gorredijk en gasveld Rottum. 

De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit 

a.  Middels bijgevoegde conceptbrief nr. 098309484, de vragen van Blijf 

Stellingwarfs te beantwoorden. 

 

1.17 

 

 Reactie college op brief LTO Noord afdeling Weststellingwerf over het 

voorbereidingsbesluit 

Het college van B&W geeft een schriftelijke reactie op de per brief gestelde 

vragen van LTO Noord afdeling Weststellingwerf over het voorbereidingsbesluit 

bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Besluit 

a.  In te stemmen met bijgevoegde concept reactie op de brief van LTO Noord 

afdeling Weststellingwerf over het voorbereidingsbesluit. 

 

1.18 

 

 Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek uitweg Ter Idzard 

Er is bezwaar aangetekend tegen de beslissing om niet handhavend op te 

treden tegen een uitweg aan het Bospad in Ter Idzard. Deze uitweg is alsnog 

toegestaan. Daarom is er geen reden om handhavend op te treden. Het college 

van B&W besluit daarom (opnieuw) om niet handhavend op te treden. Wel wordt 

naar aanleiding van het bezwaar de reden van deze afwijzing aangepast. 

 

Besluit 

Het bestreden besluit qua strekking in stand te laten maar de motivering aan te 

passen omdat de uitweg alsnog is gelegaliseerd en er dus geen wettelijke 

grondslag (meer) is om handhavend op te treden. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021 

 

de secretaris, de burgemeester, 
 

                                  

 

 


