
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 2 maart 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Vaststelling geactualiseerde grondprijzenbrief 2021 

Het college stelt de aangepaste grondprijzenbrief van 2021 vast. In deze 

grondprijzenbrief zijn de verkoopprijzen opgenomen voor alle woningbouwkavels, 

bedrijventerreinen en overige (rest)gronden. 

 

Besluit 

a. De Grondprijzenbrief 2021 vast te stellen. 

 

1.2 

 

Opleggen last onder dwangsom Haulerweg 60 

Het college besluit om in te stemmen met het opleggen van een last onder 

dwangsom aan de eigenaar van de woning aan de Haulerweg 60 te Wolvega. De 

last houdt in dat de eigenaar een laatste kans krijgt om de gevelbeschieting van de 

voorgevel van de woning te verwijderen. Mocht niet aan de last worden voldaan, 

dan dient er een geldbedrag aan de gemeente betaald te worden. 

 

Besluit 

a. in te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar 

van het perceel Haulerweg 60 te Wolvega. 

 

1.3 

 

Memo raad Begroting 2021 Comprix 

In Weststellingwerf wordt het openbaar basisonderwijs bestuurd door Stichting 

Comprix. In de wet staat dat schoolbesturen openbaar basisonderwijs ieder jaar in 

een begroting moeten laten zien hoe zij hun taken uitvoeren. Stichting Comprix 

heeft de begroting voor het jaar 2021 ingediend bij de gemeente Weststellingwerf. 

Het college legt de begroting van Comprix ter kennisgeving voor aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

a. De begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2021 - 2024 van de Stichting   

  Comprix voor kennisgeving aan te nemen. 

b. De bijgevoegde memo ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 

1.4 

 

CV + brief beantwoording art 31 RvO vragen inzake verkiezingen 

De fractie Lijst Marlene Postma heeft een aantal vragen (art 31 Reglement van 

Orde) betreffende de verkiezingen gesteld. Het college heeft deze vragen 

beantwoord. 

 

Besluit 

a. In te stemmen met de beantwoording van de art 31 RvO vragen inzake de 

verkiezingen en deze te verzenden aan de fractie Lijst Marlene Postma 

 

1.5 Memo raad Biodiversiteit 
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 Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de gerealiseerde 

(gemeentelijke) activiteiten en projecten die bijdragen aan het aan het herstel en /of 

versterken van de biodiversiteit. Gelijktijdig is de gemeenteraad geïnformeerd over 

de verwachte kansen die er de komende jaren zijn voor herstel en/of versterken van 

de biodiversiteit, deze worden in beeld gebracht en eind 2021 in een 

ambitiedocument ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd 

 

Besluit 

a.  De gemeenteraad door de bijgevoegde memo te informeren over het thema 

 Biodiversiteit.  

 

1.6 

 

Raadsvoorstel eerste wijziging Verordening reclamebelasting 2020 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de 

eerste wijziging van de Verordening reclamebelasting 2020 vast te stellen. 

Vanwege de huidige corona omstandigheden wordt voorgesteld om met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een tariefswijziging in te voeren. Dit 

betekent voor zes van de acht tarieven een verlaging zodat voor het gebied 

‘Centrum” en het gebied ‘Bedrijventerrein en overig’ de tarieven gelijk zijn. 

 

Deze tariefswijziging vindt mede plaats op verzoek en initiatief van de Stichting 

Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). In samenspraak met de SOW, 

Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega (WOW) en de centrummanager in 

Wolvega is deze tariefwijziging één van de maatregelen om de lokale ondernemers 

te ondersteunen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de SOW een voucherregeling voor 

de horecabedrijven om de organisatie van activiteiten dit jaar te stimuleren. 

 

Besluit 

a. De gemeenteraad voor te stellen de eerste wijziging van de Verordening 

reclamebelasting 2020 vast te stellen. 

 

1.7 

 

Memo raad Monitor Aandachtsgebieden Stellingwerven 

De voortgangsrapportage Aandachtsgebieden Stellingwerven en de daarbij 

behorende bijlagen worden ter informatie aan de raad gestuurd. 

 

Besluit 

a.  Instemmen met de memo aan de raad 

b.  De Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden Stellingwerven en de daarbij 

 behorende bijlagen ter informatie aan de raad toe te sturen. 

 

1.8 

 

Raad Memorie van Toelichting Verlengen pilot Griffioenpark 3 

Het college heeft ingestemd met de memorie van toelichting waarin een 

aanvullende toelichting wordt gegeven op het raadsvoorstel Verlengen van de pilot 

Griffioenpark 3. De memorie van toelichting wordt toegestuurd aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

a. Instemmen met bijgaande memorie van toelichting aan de gemeenteraad 

 

1.9 

 

Memo Zienswijze ontwerp-Voorkeursbeslissing luchtruimherziening 

Het college van B&W dient zienswijzen in op de ontwerp-Voorkeursbeslissing 

Luchtruimherziening van de samenwerkende ministeries van Infrastructuur en 

Waterstaat en Defensie. 
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Besluit 

a.   In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze op de ontwerp-

 Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 

b.   De raad middels bijgevoegde memo te informeren over het indienen van 

 zienswijzen op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 

 

1.10 

 

Pro-forma bezwaar tegen verlenging looptijd winningsvergunning Gorredijk 

Op 19 januari 2021 heeft de minister van EZK besloten de looptijd van de 

winningsvergunning Gorredijk te verlengen tot 31 december 2039. Het college heeft 

tegen dit besluit een pro-forma bezwaarschrift ingediend bij de minister. 

 

Besluit 

a.  Middels bijgevoegde conceptbrief pro-forma bezwaar in te dienen tegen het 

 besluit van de minister van EZK om de looptijd van de winningsvergunning 

 Gorredijk te verlengen. 

 

1.11 

 

Verlenen van omgevingsvergunning voor de reconstructie van de torenspits 

op het kerkgebouw aan de Noordwolderweg 23 te Vinkega. 

Verlenen van omgevingsvergunning voor de reconstructie van de torenspits op het 

kerkgebouw aan de Noordwolderweg 23 te Vinkega. 

 

Besluit 

a. Omgevingsvergunning te verlenen voor de reconstructie van de torenspits op 

het kerkgebouw Vinkega. 

 

1.12 

 

Voortgangsrapportage projecten Regiodeal 

Het college neemt kennis van de stand van zaken van de projecten van 

Weststellingwerf in het kader van Regiodeal Zuidoost en stuurt de informatie door 

naar Regiodeal Zuidoost Friesland 

 

Besluit 

a.  Kennis nemen van de voortgang van de Regiodeal en de voortgangsrapportage 

 van de gemeentelijke projecten Regiodeal 

b.  Informatie verzenden naar Regiodeal Zuidoost Friesland. 

 

1.13 

 

Hercontractering Pepperflow 

Het college besluit om het OWO-contract voor de applicatie Pepperflow voort te 

zetten. Via deze applicatie publiceren de OWO-gemeenten hun Planning & Control 

documenten via de begrotingsapp op internet. 

 

Besluit 

a. Akkoord te gaan met het enkelvoudig aanbesteden van de applicatie 

Pepperflow en hierbij af te wijken van het interne OWO- inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. 

 

1.14 

 

Friese Veldweg 17 te Blesdijke 

Het college besluit af te wijken van het ambtelijk advies en medewerking te 

verlenen aan de realisatie van een bijgebouw op het adres Friese Veldweg 17 te 

Blesdijke. 

 

Besluit 

a.   Af te wijken van het ambtelijk advies en medewerking te verlenen aan de 

 realisatie van een bijgebouw op het adres Friese Veldweg 17 te Blesdijke 
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1.15 

 

CV advisering ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet 

De gemeente Weststellingwerf sluit zich aan bij het plan om als Friese gemeenten 

een gezamenlijk voorstel te maken om te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit 

onder de Omgevingswet. 

 

Besluit 

a.  In te stemmen met het Procesvoorstel en Plan van Aanpak om te komen tot een 
 model voor advisering over ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet. 
b.   In te stemmen met het voorstel om hiervoor gezamenlijk een projectleider aan 
 te stellen.  
c.   Een bedrag ad € 4.003 ter beschikking te stellen uit het budget Omgevingswet 
d.  Kennis te nemen van het voorgestelde tijdspad in de routekaart 
 

1.16 

 

Reactie op artikel 31 vragen BS inzake gaswinlocatie Rottum. 

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

van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over een gesprek tussen de 

wethouder en het ministerie over gaswinlocatie Rottum. Dit is geen bestaande 

gaswinlocatie, maar het ministerie en Vermilion (gasproducent) willen de locatie 

graag ontwikkelen. De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit 

a.  Middels bijgevoegde conceptbrief nr 0098285019 de vragen van Blijf 

 Stellingwarfs te beantwoorden. 

 

1.17 

 

Memo raad Jaarverslag 2020 Home Start 

Het college informeert de gemeenteraad met een memo over het jaarverslag 2020 

van Home Start. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

a.  Akkoord te gaan met bijgevoegde memo over het jaarverslag 2020 van Home 

 Start. 

b.  De memo en het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021  
de secretaris,     de burgemeester, 

                                  

 


