
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 5 oktober 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

 Verlening omgevingsvergunning IJkenweg 12, Zorgboerderij Weltevrede. 

Op 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ontwerp vergunning 

voor de uitbreiding van zorgboerderij Weltevrede aan de IJkenweg 12 in 

Zandhuizen. 

Voor het verlenen van de vergunning wilde de raad eerst meer duidelijkheid over 

de mogelijke verkoop van de zorgboerderij. 

Inmiddels is duidelijk dat de zorgboerderij niet wordt verkocht. Ook zijn er geen 

reacties tegen de ontwerp vergunning ingediend. 

Het college doet daarom het voorstel aan de raad om de vergunning te verlenen. 

 

Besluit: 

de raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen te 

verlenen voor de aanvraag omgevingsvergunning, zaaknummer OV-2020-6765 

(uitbreiding zorgboerderij Weltevrede IJkenweg 12 Zandhuizen). 

 

1.2 

 

 Memo raad Rechtmatigheidsverantwoording 

Het college informeert de raad dat de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording wordt opgeschoven naar 2022. De verwachting 

is dat de gemeente voor het verslagjaar 2022 voor het eerst een 

rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsmemo 

b. De memo door te leiden naar de gemeenteraad 

 

1.3 

 

 Werksessie raad voor kaderstelling DIOR 

Het college besluit de gemeenteraad een uitnodiging te sturen voor een 

werkvergadering over de Duurzame inrichting van de Openbare Ruimte op 

donderdag 7 oktober a.s. 

 

Besluit: 

Bijgaande uitnodiging voor een werkvergadering op 7 oktober 2021 doorsturen 

naar de gemeenteraad. 

 

1.4 

 

 Memo Dag van de Duurzaamheid 2021 

Het college gaat in de eerste week van oktober langs scholen, in het kader van 

de Dag van de Duurzaamheid. 

 

Besluit: 

Bijgevoegde memo ter kennisgeving naar de raad sturen. 
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1.5 

 

 Afwijken welstandsadvies m.b.t. het bouwen van 12 recreatiewoningen 

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

kunnen ze mee werken aan 

de verlening van een vergunning voor de bouw van een aantal 

recreatiewoningen in het recreatiepark De 

Driesprong in Langelille. 

 

Besluit: 

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

kunnen werken aan de bouw van een aantal recreatiewoningen in het 

recreatiepark De Driesprong in Langelille. 

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

 

1.6 

 

 Beantwoording art. 31 vragen Lijst Marlene Postma mbt Jaarrekening 

Comprix. 

Alle openbare basisscholen in Weststellingwerf worden aangestuurd door 

Stichting Comprix. In de wet staat dat schoolbesturen van openbare scholen 

ieder jaar een jaarrekening en begroting moeten indienen bij de gemeente. De 

gemeente houdt op deze manier in de gaten of er voldoende openbaar onderwijs 

is in de gemeente. De raad heeft vragen gesteld over de jaarrekening 2020 van 

Comprix. De vragen zijn door het college beantwoord. 

 

Besluit: 

a. De vragen van Lijst Marlene Postma te beantwoorden conform bijgevoegd 

concept-brief. 

 

1.7 

 

 Toekennen subsidie Staatsbosbeheer 

Het college heeft besloten een subsidie van € € 44.898,26 toe te kennen aan 

Staatsbosbeheer voor het onderhoud van de fiets- en wandelpaden Scheenepad 

en Veendijk in de Rottige Meente. Deze eenmalige subsidie zorgt ervoor dat 

beide fiets- en wandelpaden kwalitatief weer op orde worden gebracht voor 

toerisme en recreatie. 

 

Besluit: 

a. Staatsbosbeheer € 44.898,26 inclusief BTW incidentele subsidie te 

verstrekken voor het onderhoud van de fiets- en wandelpaden 

Scheenepad en Veendijk in de Rottige Meente 

b. b. Gebruik te maken van artikel 22 Hardheidsclausule van de Asv 2020 

omdat de aanvraag in strijd is met artikel 8 Asv 2020 er zijn reeds 

verplichtingen aangegaan. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021, 

de secretaris,       de burgemeester, 
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