
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 21 juni 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

 Wijzigingsplan Hoofdweg 264 te Nijeholtpade 

Het College van B&W heeft ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan voor 

het adres Hoofdweg 264 in Nijeholtpade. In het wijzigingsplan wordt de 

bedrijfsbestemming gesplitst naar bedrijf (specifieke vorm van bedrijf – zadel- 

en tuigmakerij) en wonen. Daarbij gaat het college ook akkoord een 

bedrijfswoning in het bedrijfspand van de zadelmakerij op Hoofdweg 264 in 

Nijeholtpade toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat er geen boerderij onnodig 

gesloopt hoeft te worden en dat de zadelmakerij langer gebruikt kan worden. 

Het ontwerp wijzigingsplan ligt binnenkort voor zes weken ter inzage. Dan 

kan iedereen een zienswijze indienen op het plan. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Hoofdweg 264, 

Nijeholtpade 

b. Het ontwerp wijzigingsplan zes weken ter inzage te leggen 

 

1.2 

 

 Verzoek De Veurdele aanwijzing inzameling huishoudelijk afval 

De kringloopwinkel De Veurdele mocht vanaf 2008 gratis restafval naar het 

afvalbrengstation brengen. 

De gemeente Weststellingwerf heeft De Veurdele bericht dat deze afspraak 

gestopt wordt omdat het afvalbrengstation vanuit de wet- en regelgeving 

geen bedrijfsmatig afval meer mag accepteren. De Veurdele heeft de 

gemeente hierop gevraagd om op dat besluit terug te komen. Daarnaast 

heeft De Veurdele gevraagd om te worden aangewezen als inzamelaar van 

huishoudelijk afval. De gemeente Weststellingwerf heeft besloten om het 

besluit om de overeenkomst uit 2008 te beëindigen te handhaven. 

De Stichting Kringloopproject Friesland Zuid Oost heeft daarnaast gevraagd 

om te worden aangewezen als inzamelaar van een aantal categorieën 

huishoudelijk afval. De gemeente Weststellingwerf heeft voorgenomen om 

De Stichting Kringloopproject niet aan te wijzen als inzamelaar van 

huishoudelijk afval. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de brief van kringloopwinkel De Veurdele van 

16 november 2021 en 5 april 2022. 

b. Het bestuur van de kringloopwinkel De Veurdele per brief te berichten 

dat het besluit om de overeenkomst uit 2008 te beëindigen blijft 

gehandhaafd. 

c. Voor te nemen om de Stichting Kringloopproject Friesland Zuid Oost niet 

aan te wijzen als inzamelaar van huishoudelijk afval. 
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1.3 

 

 Gracht 86a Scherpenzeel 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een 

wijzigingsplan op het adres Gracht 86a in Scherpenzeel. Met het 

wijzigingsplan wordt het bouwvlak van de agrarische bestemming aangepast. 

 

Besluit: 

a. In principe medewerking te verlenen aan een nieuw bestemmingsplan op 

het adres Gracht 86a in Scherpenzeel. 

b. De initiatiefnemer mee te delen dat hij een ontwerp wijzigingsplan moet 

indienen om daarmee de procedure voor een 

wijzigingsplan te starten 

 

1.4 

 

 Bezoekersreglement OWO gemeenten 2022 

Het college heeft het Bezoekersreglement archief OWO gemeenten 2022 

vastgesteld. 

 

Besluit: 

a.  Het ‘Bezoekersreglement archief OWO gemeenten 2022’ vast te stellen. 

 

1.5 

 

 Memo Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen en handhaven van de 

kwaliteit in kinderopvang (kinderopvang, peuteropvang, gastouderopvang, 

buitenschoolse opvang en gastouderbureaus). Het toezicht houden op de 

kwaliteit is door gemeenten opgedragen aan de GGD. De GGD voert 

inspecties uit bij de verschillende voorzieningen kinderopvang. De resultaten 

van de inspecties staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle voorzieningen 

kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus 

vermeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens 

in het register. 

Ieder jaar wordt er een jaarverantwoording kinderopvang opgesteld. De 

verantwoording is gebaseerd op alle inspecties en resultaten van het 

kalenderjaar 2021. Het college van BenW neemt kennis van de 

jaarverantwoording. 

 

Besluit: 

a. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen en ter 

kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd 

concept memo. 

b. De aanvullende financiële middelen voor toezicht kinderopvang van 

€ 8.000 uit het gemeentefonds, als gevolg van de wettelijke intensivering 

van de toezicht, bij de begroting toe te voegen aan het product 

kinderopvang. 
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1.6 

 

 CV Vragen artikel 31 omtrent ICT-beveiliging 

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

burgemeester en wethouders 

gesteld over de ICT-beveiliging van de gemeente Weststellingwerf. De 

vragen zijn schriftelijk door het 

college beantwoord. 

 

Voorgesteld besluit: 

Middels bijgevoegde concept brief (nr. 0098425397) de vragen van dhr. 

I. Kehe namens Blijf Weststellingwarfs ex. artikel 31 RvO, over ICT-

beveiliging, te beantwoorden. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022  

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 

 


