
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 6 september 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Ontheffing aanvragen provincie voor 6 recreatieve chalets te Markeweg 132 

Het college vraagt bij de Gedeputeerde Staten een ontheffing aan. Zodat de 

gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen voor het plaatsen van 6 

recreatieve chalets op het adres Markeweg 132 in Blesdijke. 

 

Besluit: 

a. Het college verzoekt de Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslan om een 

ontheffing op basis van artikel 10.1.1 voor het plaatsen van 6 recreatieve chalets op 

Markeweg 132 

 

1.2 

 

Wijzigingsplan Idzardaweg 21 Ter Idzard 

Het college heeft het wijzigingsplan Idzardaweg 21 in Ter Idzard en de 

zienswijzenota Idzardaweg 21 Ter Idzard vastgesteld. Het plan wijzigt de 

bestemming van ‘sport-manege’ naar ‘woongebied’. Deze bestemmingswijziging 

maakt de bouw van één woning mogelijk op dit perceel. 

 

Besluit: 

a.    Het wijzigingsplan Idzardaweg 21 Ter Idzard vast te stellen. 

b.    De zienswijzenota Idzardaweg 21 Ter Idzard vast te stellen. 

 

1.3 

 

Vaststelling wijzigingsplan Markeweg 48 Blesdijke 

Het college van B&W besluit om het wijzigingsplan voor de Markeweg 48 in 

Blesdijke vast te stellen. Het plan richt zich op het wijzigen van de 

bedrijfsbestemming op het perceel naar een woonbestemming. 

 

Besluit: 

a.    Het college van B&W besluit om het wijzigingsplan voor de Markeweg 48 te 

Blesdijke vast te stellen 

 

1.4 

 

Besluit mandaat FUMO 2022 

Bij de doorontwikkeling van de FUMO is door het Algemeen bestuur van de FUMO 

de wens uitgesproken om te komen tot een provinciebreed uniform mandaat. Dit 

heeft geresulteerd in het Besluit mandaat FUMO 2022 en een notitie waarin de 

uitvoeringsaspecten in relatie tot het uniform mandaat zijn uitgewerkt. Het uniform 

mandaat van alle Friese gemeenten maakt het mogelijk dat de FUMO de 

opgedragen taken doelmatiger kan organiseren. Het college van B&W besluiten om 

het Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente Weststellingwerf vast te stellen en 

hiermee het Dagelijks bestuur van de FUMO mandaat te geven voor het uitvoeren 

van de opgedragen taken en kennis te nemen van het document 

“Uitvoeringsaspecten in relatie tot uniform mandaat”. 
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Besluit: 

1. Het Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente Weststellingwerf met de 

mandaatlijst vast te stellen en hiermee het Dagelijks bestuur van de FUMO 

mandaat te geven voor het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in 

bijlage I,II,III van de mandaatlijst. 

2. Kennis te nemen van het document “Uitvoeringsaspecten in relatie tot 

uniform mandaat”. 

 

1.5 

 

Memo + beleidsregel Corona 

Sinds maart 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus en de 

maatregelen die als gevolg daarvan zijn ingesteld. Een aantal subsidieontvangers 

van de gemeente Weststellingwerf heeft te maken met deze beperkingen en de 

negatieve gevolgen van het niet kunnen uitvoeren van hun activiteiten. Hun vaste 

lasten bleven overeind, terwijl de inkomsten terugliepen of zelfs vrijwel geheel 

verdwenen. Gezien de zeer onzekere huidige situatie en de ervaringen van 2020 en 

2021, is het noodzakelijk deze beleidsregel te verlengen voor 2022. 

 

Besluit: 

- In te stemmen met verlenging van de beleidsregel voor 2022, indien en voor zover 

door de coronamaatregelen de afspraken door organisaties niet (geheel) 

nagekomen of gesubsidieerde activiteiten niet (geheel) konden of zouden worden 

uitgevoerd; 

- Het besluit onder a vast te leggen in bijgevoegde beleidsregel; 

- In te stemmen met bijgevoegde memo aan de raad. 

 

1.6 

 

Memo brand Hoofdstraat Oost te Wolvega 

Het college van B&W heeft kennis genomen van bijgaand memo, na de brand aan 

de Hoofdstraat Oost in het centrum van Wolvega. Het college van B&W besluit de 

gemeenteraad te informeren middels bijgaand memo. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van bijgaand memo na de brand aan de Hoofdstraat Oost in het 

centrum van Wolvega 

b. Door tussenkomst van de griffier de gemeenteraad te informeren middels 

bijgaand memo 

 

1.7 

 

Junior Energiecoach 

Het college besluit het project Junior Energiecoach uit te voeren. Basisscholen 

kunnen zich aanmelden om mee te doen. Junior Energiecoach vindt plaats op 

school én thuis. Kinderen leren over het klimaat en energie besparen. Thuis gaan de 

kinderen verder aan de slag met kleine opdrachten en challenges. Het programma is 

geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het laten uitvoeren van het project Junior Energiecoach door 

een commerciële partij (Junior Energiecoach) 

b. In te stemmen met de Offerte Junior Energiecoach Schoolklassen (bijlage 1) en 

de Opdrachtbevestiging Junior Energiecoach (bijlage 2) 

c. Een bedrag van €45.000,- te reserveren voor de uitvoering van dit project 
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1.8 

 

Principeverzoek wijzigingsbevoegdheid naar Wonen – Voormalig 

boerderijpanden Pieter Stuyvesantweg 82 te Oldetrijne 

Het college besluit mee te willen werken aan het veranderen van de bestemming 

Agrarisch naar Wonen – Voormalige boerderijpanden op Pieter Stuyvesantweg 82 te 

Oldetrijne. De nieuwe eigenaar heeft geen behoefte om een agrarisch bedrijf te 

beginnen. Daarom wordt de bestemming aangepast naar Wonen – Voormalige 

boerderijpanden, wat beter past bij de nieuwe situatie. 

 

Besluit: 

a. In principe in te stemmen met het uitvoeren van een wijzigingsbevoegdheid naar 

Wonen – Voormalige boerderijpanden Pieter Stuyvesantweg 82 te Oldetrijne 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


