
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 13 december 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Opheffen Lantscheene 

Al enige jaren daalt het aantal leerlingen van openbare basisschool De Lantscheene te 

Oldetrijne. Het schoolbestuur verwacht dat het aantal leerlingen nog verder daalt. Het 

leerlingenaantal daalt onder de opheffingsnorm en daarmee vervalt het recht om 

aanspraak te maken op bekostiging van het Rijk. 

Het schoolbestuur heeft daarom in overleg met de medezeggenschapsraad besloten 

om de school met ingang van 1 augustus 2023 te sluiten. Omdat het een openbare 

basisschool is dient de gemeenteraad in te stemmen met dit besluit. 

 

Besluit: 

te verklaren dat de gemeente Weststellingwerf het bevoegd gezag van de door 

Stichting Comprix te sluiten openbare basisschool De Lantscheene te Oldetrijne niet 

overneemt. 

 

1.2 

 

Memo vervolg opstellen woonzorgvisie 

Het college informeert de gemeenteraad via een memo over het vervolgproces voor het 

opstellen van een Woonzorgvisie voor Weststellingwerf. 

 

Besluit: 

gevraagd besluit 

a. De gemeenteraad via bijgevoegd memo te informeren over het vervolgproces voor 

het opstellen van een Woonzorgvisie voor Weststellingwerf. 

 

1.3 

 

Tarieven pgb Jeugd 2023 

Het college heeft de tarieven voor een persoonsgebonden budget Jeugd bijgesteld aan 

het nieuwe wettelijk minimumuurloon en de indexering. Met een persoonsgebonden 

budget kunnen inwoners jeugdhulp inkopen. Met deze aanpassing in de tarieven maakt 

het college het mogelijk dat effectieve en kwalitatieve goede jeugdhulp ingekocht kan 

worden. 

 

Besluit: 

a. De tarieven persoonsgebonden budget Jeugd per 1 januari 2023 vast te stellen. 

 

1.4 

 

Art 31 beantwoording vragen D66 De Brogge 

Het College stemt in met de beantwoording van de gestelde artikel 31 vragen over de 

huisvesting van alleenstaande minderjarige statushouders aan De Brogge door de 

fractie van D66. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met bijgaande beantwoording op de artikel 31 vragen over huisvesting 

van AMV’s aan De Brogge 
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b. De beantwoording op de gestelde artikel 31 vragen te versturen aan de 

Gemeenteraad 

 

1.5 

 

Last onder dwangsom 

In Noordwolde wordt een pand gebruikt voor kamergewijze verhuur. Dit is in strijd met 

het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de 

eigenaar van het pand een last onder dwangsom op te leggen, om te bevorderen dat 

de kamergewijze verhuur wordt beëindigd. 

 

Besluit: 

Door middel van bijgevoegde brief een last onder dwangsom op te leggen aan de 

eigenaar van een pand vanwege kamergewijze verhuur. 

 

1.6 

 

Last onder dwangsom 

In Noordwolde wordt een pand gebruikt voor kamergewijze verhuur. Dit is in strijd met 

het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de 

eigenaar van het pand een last onder dwangsom op te leggen, om te bevorderen dat 

de kamergewijze verhuur wordt beëindigd. 

 

Besluit: 

Door middel van bijgevoegde brief een last onder dwangsom op te leggen aan de 

eigenaar van een pand vanwege kamergewijze verhuur. 

 

1.7 

 

Bestemmingsplanwijziging Steenwijkerweg 130 De Blesse 

De initiatiefnemer heeft een kalverhouderij aan de Steenwijkerweg 130 in De Blesse. 

Aan de noordkant van het bedrijfsperceel ligt momenteel een perceel met een 

woonbestemming, welke in eigendom is van de initiatiefnemer. Begin jaren negentig is 

de woning op dit perceel gesloopt en tot dusver is er geen woning teruggebouwd. De 

initiatiefnemer heeft het voornemen om een woning terug te bouwen, maar wel op een 

andere plek. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe woonperceel direct aan 

de Steenwijkerweg te situeren. Op basis van een cultuurhistorische en landschappelijke 

verkenning door BügelHajema Advi-seurs BV is gebleken dat een plaatsing meer naar 

‘achteren’ toe, eveneens goed verdedigbaar is. Ook op die plek kan de woning op een 

landschappelijk verantwoorde wijze ingepast worden. 

Deze ‘terugligging’ ten opzichte van het lint langs de Steenwijkerweg heeft als 

bijkomend voordeel dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai aanzienlijk 

beperkt wordt. In het lint is sprake van een dermate hoge geluidsbelasting dat het 

treffen van isolerende maatregelen nodig is om een aanvaardbaar verblijfsklimaat te 

creëren. 

 

Besluit: 

Het college besluit om het verplaatsen van een woonbestemming aan de 

Steenwijkerweg in De Blesse in principe toe te staan. Door middel van een 

gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan kan de nog onbebouwde 

woonbestemming worden verplaatst naar een nabij gelegen achterliggend agrarisch 

perceel. De woonbestemming wordt hierbij omgeruild met een agrarische bestemming. 

 

1.8 

 

Raadsmemo aanbesteding ecologisch berm- en slootonderhoud 

Het college van burgemeester en wethouder van Weststellingwerf heeft besloten om de 

leden van de gemeenteraad te informeren over de wijze waarop het ecologisch berm- 

en slootonderhoud wordt aanbesteed. Het ecologisch berm- en slootonderhoud wordt 
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in percelen aanbesteed waardoor kleinere aannemers meer kansen krijgen om in te 

schrijven bij de aanbesteding. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van memo aanbesteding ecologisch berm- en slootonderhoud 

b. De gemeenteraad te informeren met het memo aanbesteding ecologisch berm- en 

slootonderhoud 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022, 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


