
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 10 januari 2023 

 

 

  

  

1.1 

 

 Aanpassen heffingsmaatstaf rioolheffing afvalwater 

Het college heeft besloten dat de eigenaar van een unit of garagebox waarvan 

de waarde in het economische verkeer lager is dan € 50.000,00 vrijstelling te 

verlenen voor het eigenarendeel rioolheffing afvalwater. 

 

Besluit: 

1. De eigenaar van een unit of garagebox waarvan de waarde in het 

economische verkeer lager is dan € 50.000,00 vrijstelling te verlenen voor het 

eigenarendeel rioolheffing afvalwater; 

2. De raad te informeren via bijgevoegde memo. 

 

1.2 

 

 Vaststellen Wijzigingsplan Markeweg 77, Blesdijke 

Het college van B&W besluit om het wijzigingsplan voor de Markeweg 77 in 

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

bestemming op het perceel naar een woonbestemming. 

 

Besluit: 

a. Het wijzigingsplan Markeweg 77, Blesdijke vast te stellen 

b. Het wijzigingsplan zes weken ter inzage te leggen bij de Raad van State 

 

1.3 

 

 Uitrol Canadian Trail - subsidieaanvraag 

Stichting Liberation Route Europe vraagt een subsidie aan de gemeente. Met de 

bijdrage van € 2.000 van de gemeente legt de Stichting een wandelroute aan. 

Deze route heet Canadian Trail en staat in het teken van de bevrijding door de 

Canadese troepen. Op het “Rondje Weststellingwerf” worden verhalen gedeeld 

die zich hebben afgespeeld in (bijv.) Noordwolde en Oldeholtpade. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage van € 2.000 voor de realisatie 

van de Canadian Trail in Weststellingwerf, 

b. deze bijdrage te verstrekken als incidentele subsidie en hiervoor een 

beschikking af te geven, 

c. dit bedrag te betalen uit het budget Promotieplan Recreatie en Toerisme 

(Toeristisch Investeringsfonds) 

 

1.4 

 

 Subsidieplafonds 2023 diverse subsidieregelingen** 

Elk jaar kunnen organisaties subsidies aanvragen. Elke subsidieregeling heeft 

een maximaal bedrag om uit te keren, dit is het subsidieplafond. Hiermee 

beheersen we het budget. Het college heeft de subsidieplafonds van diverse 

subsidieregelingen voor 2023 vastgesteld. 
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Besluit: 

CV subsidieplafonds 2023 diverse subsidieregelingen 

a. De subsidieplafonds voor 2023 conform bijlage 1 vast te stellen en te 

publiceren. 

 

1.5 

 

 Normenkader begeleiding 

Het college van gemeente Weststellingwerf heeft besloten in te stemmen met het 

gebruik van het normenkader begeleiding. De vlechtwerkers in de gebiedsteams 

gaan werken met dit normenkader. Hiermee kan de begeleidingsbehoefte van 

inwoners gemakkelijker en beter worden vastgesteld. Voor vlechtwerkers, 

inwoners en zorgaanbieders wordt inzichtelijk op basis waarvan de indicatie 

gesteld wordt. 

 

Besluit: 

1. Instemmen met het gebruik van het normenkader begeleiding als voorgestelde 

werkwijze. 

 

1.6 

 

 LFB Themacafe 

De organisatie LFB, een landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen 

met een verstandelijke beperking, heeft een subsidieaanvraag gedaan. Deze 

subsidie is bedoelt voor het organiseren van een vijftal themacafé avonden. De 

subsidieaanvraag wordt toegewezen voor een jaar. 

 

Besluit: 

a. Toewijzen subsidieaanvraag 

 

1.7 

 

 Aansluiting Meld Misdaad Anoniem 

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Weststellingwerf en Meld 

Misdaad Anoniem. Het college besluit tevens de door de Provincie Fryslân 

beschikbaar gestelde subsidie aan te vragen voor aansluiting bij het netwerk van 

Meld Misdaad Anoniem 

 

Besluit: 

a. Instemmen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

tussen gemeente Weststellingwerf en Meld Misdaad Anoniem 

b. De door de Provincie Fryslân beschikbaar gestelde subsidie aan te vragen 

voor aansluiting bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem 

 

1.8 

 

 Besluit mandaat FUMO 2023 gemeente Weststellingwerf 

De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht voor ons 

milieutaken op het gebied van o.a. milieu, bodem en asbest. In overleg met alle 

gemeenten in Fryslân is er in 2022 gewerkt aan een uniform mandaatbesluit met 

een 'cafetaria model'. Alle gemeenten hebben in 2022 dit mandaatbesluit 

vastgesteld en minimaal mandaat verleend voor het basistakenpakket. Dit besluit 

moet nu worden aangepast aan de systematiek van de Omgevingswet. Tevens 

wordt voorgesteld om de FUMO door het college als gedelegeerd bronhouder 

aan te wijzen, om de taken behorende bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s 

(REV) uit te kunnen voeren. 

 

Besluit: 



 

Pagina 3 

 

1. Het Besluit mandaat FUMO 2023 gemeente Weststellingwerf met de 

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

geven voor het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in bijlage I,II,III,IV van 

de mandaatlijst. 

2. Het Machtigingsbesluit FUMO register externe veiligheidsrisico’s (REV) vast te 

stellen. 

 

1.9 

 

 Handhavingsverzoek camperterrein Blesdijke 

In 2017 is een vergunning verleend voor een uitbreiding van het camperterrein 

op het adres Markeweg 35A in Blesdijke. Een omwonende heeft gevraagd om 

handhaving van deze vergunning o.a. over de afschermende beplanting. Het 

college van B&W heeft besloten dit verzoek deels af te wijzen omdat geen 

overtredingen zijn vastgesteld en nieuwe beplanting is aangebracht. Het verzoek 

is gedeeltelijk niet-ontvankelijk omdat verzoeker niet voor alle onderdelen als 

belanghebbende wordt aangemerkt. Omdat wél vastgesteld is dat er zonder 

vergunning een tenthuis is geplaatst, moet deze worden verwijderd. 

 

Besluit: 

1. Het handhavingsverzoek deels af te wijzen en deels niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. De eigenaar te verzoeken om het zonder vergunning geplaatste tenthuis te 

verwijderen. 

 

1.10 

 

 Memo Controlecommissie Financieel toezichtregime 2023 Provincie 

Fryslân 

De provincie houdt financieel toezicht op de gemeente. Elk jaar ontvangt de 

gemeente een brief van de provincie waarin staat hoe dit toezicht er in het 

komende jaar uit ziet. De gemeente heeft de brief van de provincie voor het 

toezicht in het jaar 2023 ontvangen. Het college neemt kennis van deze brief en 

informeert de controlecommissie over het toezicht in 2023. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Fryslân met betrekking tot het 

financieel toezicht in 2023. 

b. In te stemmen met de memo aan de controlecommissie over het financieel 

toezicht in 2023. 

 

1.11 

 

 Jaarplan planning en control 2023 

Elk jaar maken we een planning voor de financiële beleidsstukken, zoals de 

begroting en het jaarverslag. Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 

jaarplanning 2023 van deze stukken. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van de bestuurlijke jaarplanning 2023 Planning & control. 

 

1.12 

 

 Memo + voortgang herinrichting Driewegsluis 

Het college stuurt memo over de voortgang van de herinrichting Driewegsluis 

naar de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met memo aan de raad 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023 

de secretaris, de burgemeester, 

   

                                 

 

 


