
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 17 augustus 2021 

 

 

  

 

 

 

1.1 

 

Verzoek tot aandelenoverdracht Zonnepark Noordwolde BV en Zonnepark 

Wolvega BV 

Het college verleend haar toestemming voor de aandelenoverdracht in 

Zonnepark Noordwolde B.V. en Zonnepark Wolvega B.V. van Gutami Holding 

B.V. naar Patronale Solar Nederland B.V. 

 

Besluit: 

a. Schriftelijk toestemming verlenen voor de aandelenoverdracht in Zonnepark 

Noordwolde B.V. en Zonnepark Wolvega B.V. van Gutami Holding B.V. naar 

Patronale Solar Nederland B.V. middels bijgevoegde brief. 

 

1.2 

 

Vervolg herinrichting Lycklamaweg 

Het college van B&W heeft besloten de herinrichting van de Lycklamaweg verder 

uit te werken, zodat de Lycklamaweg niet langer de hoofdroute voor auto’s naar 

het centrum is. Het gaat om het gebied vanaf de ovonde bij het spoor (westkant) 

tot het gedeelte ter hoogte van Lycklamaweg 89 (oostkant). Er komen 

verkeersremmende maatregelen voor het gedeelte van de Lycklamaweg dat in 

noordelijk richting afbuigt tot aan de rotonde aan de Hoofdweg. 

 

Besluit: 

a. Als uitgangspunt voor de herinrichting van de Lycklamaweg te kiezen voor het 

gebied vanaf de ovonde aan de westzijde t/m de knip in de Lycklamaweg aan de 

oostzijde; 

b. Te kiezen voor het treffen van afzonderlijke fysieke verkeersmaatregelen op 

het traject vanaf de rotonde aan de Hoofdweg tot aan de hoek bij Simon Schram; 

c. Bij de provincie Fryslân een aanvraag voor subsidie in te dienen in het kader 

van de regeling “Fyts!mpuls 2020-2022: de juiste versnelling”; 

d. De klankbordgroep Lycklamaweg over dit besluit te informeren; 

e. Alle bewoners van de Lycklamaweg in de periode van 8 juli t/m 6 augustus 

vragen te reageren op het herinrichtingsplan. 

 

1.3 

 

Verlenging contract laadpalen 

De gemeente Weststellingwerf heeft drie laadpunten voor elektrische auto’s. 

EVnetNL beheert en onderhoudt deze laadpalen. Het college heeft besloten om 

de beheerovereenkomst met EVnetNL te verlengen. 

 

Besluit: 

a. Het contract voor het beheer en onderhoud van de drie elektrische laadpalen 

te verlengen 

b. Het contract door burgemeester Van de Nadort te laten ondertekenen. 
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1.4 

 

Aanmelden bij Stichting Steenbreek en stand van zaken regentonactie. 

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2024 (GRP 2021-2024) is aangegeven 

dat in 2021 een plan wordt opgesteld om het waterbewustzijn bij alle inwoners en 

bedrijven te vergroten. Om het plan uit te werken en vervolgens ook uit te 

voeren, besluit het college van B&W dat gemeente Weststellingwerf zich aansluit 

bij de Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek helpt om onze leefomgeving te 

vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. Dit doen ze samen met 

aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, 

woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken 

maatschappelijke organisaties. 

 

Besluit: 

a. Aanmelden bij Stichting Steenbreek; 

b. De regentonactie door te laten lopen tot in 2022; 

c. Raad informeren via memo (DN0098328881). 

 

1.5 

 

Handhavingsverzoek wisselplek camperplaatsen Blesdijke 

In 2017 is een vergunning verleend voor een uitbreiding van het camperterrein 

op het adres Markeweg 35A in Blesdijke. Een omwonende heeft gevraagd om 

handhaving van deze vergunning zodat er geen campers staan op een plek 

waarvoor geen vergunning is verleend. Het college van B&W heeft besloten dit 

verzoek af te wijzen omdat tijdens meerdere controles geen overtredingen zijn 

vastgesteld. Het college heeft bovendien al eerder uitgesproken tegen 

kortdurend gebruik van deze plek als wisselplek geen bezwaar te hebben. 

 

Besluit: 

a. Handhavingsverzoek af te wijzen. 

 

1.6 

 

Aanwijzing ambtenaar burgerlijke stand 

Het college heeft besloten om mevrouw T.C. van der Weide aan te wijzen tot 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Weststellingwerf. 

 

Besluit: 

a. Mevrouw T.C. van der Weide aanwijzen tot ambtenaar van de burgerlijke 

stand van de gemeente Weststellingwerf. 

 

1.7 

 

Vaststelling bestemmingsplan Stadburen 18 Nijelamer 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het 

bestemmingsplan Stadburen 18 Nijelamer ter vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad. In dit bestemmingsplan verplaatst de woonbestemming van de 

Schipslootweg 5 naar de Stadburen 18 (nieuw toe te voegen adres) in Nijelamer. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het bestemmingsplan Stadburen 18 Nijelamer; 

b. Het bestemmingsplan Stadburen 18 Nijelamer ter vaststelling voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

1.8 

 

Spoedeisende bestuursdwang vaartuig Schipsloot 

Het college van B&W heeft op 23 juni 2021 met spoed een plezierboot uit de 

Schipsloot in Wolvega laten takelen omdat er olie lekte uit de boot. De eigenaar 

van de boot nam zelf onvoldoende maatregelen om deze situatie te beëindigen. 

Het besluit van het college moet schriftelijk bevestigd worden met de mededeling 

dat de kosten die de gemeente heeft moeten maken worden verhaald op de 
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eigenaar van de boot. 

 

Besluit: 

a. De toegepaste spoedeisende bestuursdwang schriftelijk te bekrachtigen; 

b. De door de gemeente gemaakte kosten van deze bestuursdwang te verhalen 

op de overtreder. 

 

1.9 

 

 (Her)benoeming leden onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften 

Het college heeft besloten mevrouw J. Wiersma-Veenhoven tot voorzitter van de 

onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Weststellingwerf te 

benoemen. Tot lid van de commissie worden herbenoemd mevrouw J. Ennour 

en de heer M. M. Nicolai. Tot nieuwe leden van de commissie worden benoemd 

de heer R. Schoonderbeek en de heer F. de Meer. 

 

Besluit: 

(Her)benoeming voorzitter en leden onafhankelijke Adviescommissie 

Bezwaarschriften. De volgende personen te benoemen voor de 

Adviescommissie Bezwaarschriften (conform bijgevoegde 5 conceptbrieven). 

Voorzitter: 

Mevrouw J. Wiersma-Veenhoven. 

Leden: 

Mevrouw J. Ennour; 

De heer M. M. Nicolai; 

De heer R. Schoonderbeek 

De heer F. de Meer 

 

1.10 

 

Aanpassing subsidieregeling sportverenigingen 2020 

Het college stelt de nieuwe subsidieregeling sportverenigingen 2021 vast. De 

huidig geldig geldende subsidieregeling krijgt een nieuwe toevoeging over het 

subsidiëren van vervoer voor G-teams (gehandicaptenteams). 

 

Besluit: 

a. Vaststellen van de subsidieregeling sportverenigingen 2021 

 

1.11 

 

Adviesrapport ROB over uitgangspunten voor het besturen van regio's 

Steeds vaker worden taken en opgaven binnen een regio opgepakt. Denk hierbij 

aan het klimaatakkoord, de stikstofaanpak of de woningbouw. De Raad voor het 

Openbaar Bestuur (ROB) heeft een adviesrapport opgesteld over het besturen 

van die regio’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft 

kennisgenomen van dit adviesrapport van de ROB. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van het adviesrapport van de Raad voor het Openbaar bestuur 

over de uitgangspunten voor het besturen van regio’s. 

 

1.12 

 

CReglement Burgerlijke Stand (actualiseren) 

In het Reglement Burgerlijke Stand Weststellingwerf staan de regels rond de 

huwelijksvoltrekkingen. Het college van Weststellingwerf heeft besloten om het 

Reglement Burgerlijke Stand Weststellingwerf 2021 opnieuw vast te stellen, 

omdat de rechtspositie van de (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand is gewijzigd. 
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Besluit: 

a.    Het Reglement Burgerlijke Stand Weststellingwerf 2021 vast te stellen; 

b.    Het huidige Reglement Burgerlijke Stand 2020 in te trekken; 

c.    De regeling Burgerlijk Stand vast te stellen en toevoegen aan het 

personeelshandboek. 

 

1.13 

 

Uitvoering gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd 

De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op de fysieke en psychische 

gezondheid van jongeren. Om overlast te voorkomen, startte de gemeente het 

project Jeugd aan Zet in Crisistijd. De gemeente ging in gesprek met de jongeren 

en duidelijk werd dat de jongeren behoefte hadden aan een zelfgeorganiseerd 

evenement ná de coronacrisis. Zij gingen alvast aan de slag. Vanwege de 

versoepelingen kan het project in 2021 uitgevoerd worden. Het college heeft 

besloten om akkoord te gaan met de uitvoering van het project. De gemeente 

krijgt hiervoor € 10.000 van het Rijk via een zogenaamde decentralisatie-

uitkering van het gemeentefonds. 

 

Besluit: 

Decentralisatie-uitkering (€ 10.000) Jeugd aan Zet in aan de begroting afdeling 

Veiligheid toe te voegen. 

 

1.14 

 

Intrekken subsidieregelingen 2020 en informeren coronasteun 2021 

Het college heeft besloten de subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden 

schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen 

Weststellingwerf en de subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige 

nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties 

Weststellingwerf 2020 in te trekken per 1 juli 2021. Daarnaast is bekend dat er 

ook voor 2021 een steunpakket opgesteld zal worden, maar is het nu nog te 

vroeg om daar nu al een subsidieregeling(en) voor open te stellen. 

 

Besluit: 

a. De subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor 

maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf in te trekken per 

1 juli 2021. 

b. De subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële 

coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020 in te trekken 

per 1 juli 2021 

c. Kennis te nemen van bijgevoegd memo ter informatie m.b.t. coronasteun voor 

2021. 

 

1.15 

 

Memo controlecie VNG-resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor 

gemeenten' 

In februari 2021 heeft de VNG de resolutie ‘Digitale Veiligheid: kerntaak voor 

gemeenten’ unaniem aangenomen. Samengevat gaat de resolutie over meer 

aandacht, meer tijd en meer geld voor het beveiligen van de digitale systemen 

van gemeenten. De resolutie bevat 9 concrete actiepunten voor gemeenten. Het 

college heeft kennisgenomen van de resolutie en besloten uitvoering te geven 

aan de actiepunten. Hiervoor is een kort plan van aanpak opgesteld. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het Plan van aanpak implementatie VNG-resolutie 

'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten'. 

b. Uitvoering te geven aan de actiepunten zoals genoemd in de resolutie. 

c. Het plan van aanpak via de controlecommissie aan te bieden aan de raad. 
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1.16 

 

Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021 

Het college heeft de evaluatie van de nota 'Gezond Weststellingwerf, lokaal 

gezondheidsbeleid 2018-2021' voor kennisgeving aangenomen. Deze evaluatie 

biedt inzicht in de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten van het 

gezondheidsbeleid. De informatie in deze evaluatie is van toegevoegde waarde 

voor het nieuw op te stellen gezondheidsbeleid voor de periode 2022-2025. 

 

Besluit: 

a. De evaluatie van de nota 'Gezond Weststellingwerf, lokaal gezondheidsbeleid 

2018-2021' voor kennisgeving aan te nemen. 

 

1.17 

 

Beantwoording ingekomen brief met verzoek aanpassen rioolheffing 

Het college heeft besloten om niet te voldoen aan een verzoek om de rioolheffing 

aan te passen. 

 

Besluit: 

a. Niet ingaan op verzoek om de rioolheffing aan te passen; 

b. ingekomen brief, beantwoorden met uitgaande brief, (DN0098327966); 

c. een memo aan de raad te sturen 

 

1.18 

 

Fysieke maatregelen Vensterschool Noordwolde 

Het college van B&W besluit om hekwerken op verschillende plaatsen rondom 

de Vensterschool en de Vlindertuin in Noordwolde te plaatsen. Hiermee wil het 

college overlast en vernielingen van jongeren voorkomen. De directie van 

Comprix verzocht in december 2020 om fysieke maatregelen, zoals een 

hekwerk, te nemen om de blijvende overlast van jongeren tegen te gaan. 

 

Besluit: 

a. Instemmen met plaatsen van hekwerk op verschillende plaatsen rondom de 

Vensterschool en Vlindertuin Noordwolde. 

b. Verstrekken van benodigd budget om het voorstel te kunnen verwezenlijken. 

 

1.19 

 

Voortijdig beëindigen overeenkomsten Wmo-ondersteuning 

Het college beëindigt de overeenkomst Wmo-ondersteuning met twee Wmo-

aanbieders voortijdig, met ingang van 15 september 2021. Redenen hiervoor 

zijn: 

 een (te) groot aantal contracten levert een onnodige – o.a. 

administratieve – tijdbelasting op 

 een (te) groot aantal aanbieders is onvoldoende overzichtelijk voor 

gebiedsteams én cliënten 

De contractbepalingen bieden de mogelijkheid de overeenkomsten te 

beëindigen omdat aanbieders gedurende de looptijd van het contract 

nog geen cliënten hebben gehad. Tijdens de resterende duur van de 

contractperiode worden – in afstemming met de betreffende Wmo-

aanbieder – meerdere overeenkomsten om deze reden voortijdig 

beëindigd. 

Besluit: 

a. De overeenkomsten met Wmo-aanbieders Keiwerkt B.V. en Puer leven in stijl 

te beëindigen m.i.v. 15 september 2021. 

b. Gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst (tot maximaal 31 

december 2025) 
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– na afstemming met de betreffende aanbieder – overeenkomsten te beëindigen 

wanneer aanbieder langer dan 1 jaar geen cliënten heeft gehad. 

c. De betreffende Wmo-aanbieders te informeren overeenkomstig bijgaande 

concept-brief. 

d. De teamleider van het Schakelteam i.o., volmacht te verlenen om de 

opzeggingsbrieven te ondertekenen (dan wel haar opvolger/vervanger). 

 

1.20 

 

Verplaatsen Bebouwde Komgrenzen De Blesse 

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2021 financiële middelen beschikbaar 

gesteld voor het project herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse. De plannen 

om het dorp verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken, zijn samen met het 

dorp ontwikkeld. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, stelt het college van 

burgemeester en wethouders de raad voor om de bebouwde komgrenzen op de 

Steenwijkerweg (zuidzijde) en op de Markeweg in het dorp De Blesse te 

verplaatsen. En om op de Spoorlaan en Markeweg een 30 km/h zone in te 

stellen, zodat in het hele projectgebied een snelheid van 30 km/h geldt. 

 

Besluit: 

De gemeenteraad voor te stellen de bebouwde komgrenzen van De Blesse als 

volgt te wijzigen: 

1. de bebouwde komgrens Markeweg te verplaatsen naar 223 meter ten westen 

van de as van de Steenwijkerweg  

2. de bebouwde komgrens Steenwijkerweg (zuidkant) te verplaatsen 286 meter 

ten zuiden van de as van de Markeweg. 

b.  Een 30 km/h zone in te stellen op de: 

- Markeweg voor zover gelegen binnen de bebouwde kom 

- Spoorlaan, binnen de bebouwde kom, voor zover gelegen tussen de 

Steenwijkerweg en de aansluiting met de Nieuwstraat 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 17 augustus 2021, 

 

de secretaris, i.o. de burgemeester, 

 

                                  

 

 

 


