
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 9 november 2021 

 

  

  

1.1 

 

Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet 

Het college van B&W besluit om de raad te vragen het verzamelbesluit 

bevoegdheden Omgevingswet vast te stellen. In dit verzamelbesluit zijn de 

volgende drie raadsbesluiten over de volgende onderwerpen gecombineerd: 

bindend adviesrecht, verplichte participatie en delegatie. Met het bindend 

adviesrecht legt de raad vast in welke gevallen zij betrokken wil worden bij een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Ook legt 

de raad vast wanneer participatie verplicht is voor een initiatiefnemer bij een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Daarnaast bepaalt de raad welke 

bevoegdheden het college van B&W krijgt om onderdelen van het omgevingsplan 

te wijzigen of vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 

 

1.2 

 

Memo Beantwoording raadsvragen begroting 2022-2025 en najaarsnota 

2021 

Het college heeft de technische vragen die de raad heeft gesteld over de 

begroting 2022-2025 en de najaarsnota 2021 beantwoord en stuurt deze 

antwoorden door naar de raad. 

 

Besluit: 

a. Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen over de 

begroting 2022-2025 en najaarsnota 2021; 

b. Deze antwoorden, via de griffie, te sturen naar de raad. 

 

1.3 

 

Memo aan raad invoering diftar 

De gemeenteraad heeft besloten dat huishoudens op een andere manier gaan 

betalen voor het restafval. Namelijk door diftar in te voeren. Vanaf 1 januari 2022 

zouden inwoners daarom moeten betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze 

container laten legen. Dit wordt uitgesteld omdat onderdelen niet leverbaar zijn. 

Inwoners betalen daarom voor 2022 een vast bedrag net zoals de afgelopen 

jaren. 

 

Voor de betaling per leging moeten de afvalinzamelwagens worden aangepast. 

De onderdelen die hiervoor nodig zijn, zijn momenteel niet leverbaar. Door de 

coronacrisis is hier een wereldwijd tekort aan. Gemeente Weststellingwerf 

informeert haar inwoners eind 2022 over hoe en wanneer diftar wordt ingevoerd. 

 

Besluit: 

In te stemmen met bijgaand memo en deze te verstrekken aan de leden van de 

raad. 
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1.4 

 

Actualisering VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 

B&W besluiten om in OWO-verband de geactualiseerde Friese kwaliteitscriteria 

voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Frysk Peil F2) vast te 

stellen. 

 

Besluit: 

a. de Kaders en Uitgangspunten en de VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 
(versie oktober 2020) vast te stellen. 

 

1.5 

 

Raadsmemo Kerkenvisie 

Burgemeester en Wethouders informeren de raad via een memo over de wijze 

waarop de gemeente Weststellingerf uitvoering geeft aan het Rijksprogramma 

Toekomst Religieus Erfgoed (kerkenvisie) 

 

Besluit: 

In te stemmen met bijgevoegde (concept)raadsmemo (nr. 0098359950) en deze 

ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad 

 

1.6 

 

Memo reactie op zienswijze gemeente Weststellingwerf 

In de algemene raadscommissie van 1 november is aan de gemeenteraad 

toegezegd dat het college de opsomming van de beantwoording op de zienswijze 

van de gemeente Weststellingwerf op het Veenweideprogramma 2021-2030 

toestuurt. Het college doet dit via de bijgevoegde memo. 

 

Besluit: 

a. De gemeenteraad informeren over de reactie op de zienswijze gemeente 

Weststellingwerf conform bijgevoegde memo. 

 

1.7 

 

Haalbaarheidsonderzoek terugbouwen koloniewoningen 

Het college heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een 

onderzoek naar het terugbouwen van koloniewoningen bij de West- en 

Oostvierdeparten. 

 

Besluit: 

Te besluiten om middelen vrij te maken voor het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek naar het terugbouwen van koloniewoningen 

 

1.8 

 

Beantwoording art 31 vragen LMP mbt medewerkers gebiedsteam 

De fractie van Lijst Marlene Postma heeft schriftelijke vragen gesteld aan het 

college van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over het werven, 

opleiden en bijscholen van de medewerkers gebiedsteams. De vragen zijn 

schriftelijk door het college beantwoord. 

 

Besluit: 

a. In stemmen met de beantwoording van raadsvragen art. 31 van de Lijst 

Marlene Postma (LPM) middels bijgevoegde brief 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021, 

de secretaris,          de burgemeester, 

         

 

 


