
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 4 oktober 2022 

 

 

  

 

1.1 

 

  

Wijzigingsplan Markeweg 77 te Blesdijke 

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

het adres Markeweg 77 in Blesdijke. In het wijzigingsplan wordt de 

bestemming agrarisch naar wonen veranderd. Daarbij gaat het college ook 

akkoord een woning op Markeweg 77 in Blesdijke toe te voegen. 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 Markeweg 77, Blesdijke 

b. Het ontwerp wijzigingsplan zes weken ter inzage te leggen 

 

1.2 

 

 Vaststellen Programmabegroting 2023-2026 en najaarsnota 2022 

In de najaarsnota staat de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten 

van de gemeente in 2022. Het college van B&W heeft de najaarsnota 2022 

vastgesteld. Verder heeft het college van B&W de programmabegroting 

2023-2026 vastgesteld. In de Programmabegroting 2023-2026 staan de 

plannen die de gemeente voor de komende jaren heeft, wat die plannen 

kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. De begroting voldoet aan 

de eisen van onze toezichthouder, de Provincie. Het college vraagt de 

gemeenteraad om de Programmabegroting 2023-2026 en de najaarsnota 

2022 vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform 

 

1.3 

 

 CV Vergunning verlenen voor een geitenhouderij op het adres 

Vinkegavaartweg 10 De Hoeve 

Vergunning verlenen voor een geitenhouderij op het adres Vinkegavaartweg 

10 De Hoeve. 

 

Besluit: 

1. Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem. 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een 

geitenhouderij en de bouw van een geitenstal. 

3. De melding activiteitenbesluit te bevestigen. 

4. Te besluiten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden 

opgesteld. 
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1.4 

 

 Vernietiging zaken uit iDocumenten.docx 

Het college heeft besloten de verklaring van vernietiging met de bijbehorende 

lijst van specificatie van de archiefbescheiden te ondertekenen. De gemeente 

is wettelijk verplicht om archiefbescheiden te vernietigen. 

 

Voorgesteld besluit: 

a.    In te stemmen met de verklaring van vernietiging met de bijhorende lijst 

van specificatie van de archiefbescheiden. 

b.    De verklaring van vernietiging te ondertekenen. 

 

Besluit: 

a.    In te stemmen met de verklaring van vernietiging met de bijhorende lijst 

van specificatie van de archiefbescheiden. 

b.    De verklaring van vernietiging te ondertekenen. 

 

1.5 

 

 beantwoording art. 31 RvO vragen nevenwerkzaamheden wethouder 

M. Rikkers 

De heer Westenberg van D66 heeft namens zijn fractie vragen gesteld over 

nevenwerkzaamheden van wethouder Rikkers. Voorgesteld wordt de vragen 

van de D66 fractie te beantwoorden met bijgevoegde brief en deze door 

tussenkomst van de raadsgriffier te versturen naar de leden van de raad. 

 

Besluit: 

De vragen van de D66 fractie te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief 

met referentienummer 0098165020. 

 

  

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 04 oktober 2022 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


