
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 15 juni 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Subsidie dorpenfonds Buurtauto Noordwolde e.o. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt €7.500 subsidie beschikbaar uit het 

dorpenfonds voor het project Buurtauto Noordwolde e.o. Het is een initiatief van o.a. Stichting 

Dorpscentrum ‘t Buurthuus Noordwolde en de PKN-kerk De Lindestreek, met als doel om 

laagdrempelig en flexibel vervoer te organiseren voor minder mobiele bewoners. De nieuw 

opgerichte Stichting Buurtauto Noordwolde e.o. investeert in totaal €70.000 in het project. 

 

Besluit 

a. Instemmen met subsidie voor het initiatief Buurtauto Noordwolde e.o. 

b. De € 7.500 ten laste brengen van het dorpenfonds 

 

1.2 

 

Beantwoording art. 31-vragen Plancapaciteit 

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

plancapaciteit woningbouw door de fracties van Sociaal en Duurzaam Weststellingwerf en 

Groen Links. 

 

Besluit 

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

b. De beantwoording op de gestelde artikel 31 vragen te versturen aan de Gemeenteraad 

 

1.3 

 

Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2022 

De aanvragen voor het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2022 worden in behandeling 

genomen. De schoolbesturen worden daarover geïnformeerd 

 

Besluit 

a. De aanvragen voor het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2022 in behandeling nemen 

b. De schoolbesturen informeren 

 

1.4 

 

Wonen- en zorg visie Weststellingwerf 

De huidige woonvisie loopt eind 2021 af en moet worden vernieuwd. Met het oog op de 

ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van o.a. wonen, duurzaamheid, leefbaarheid 

en zorg gerelateerd wonen hebben burgemeester en wethouders besloten de komende 

periode te werken aan een integrale woon- en zorgvisie. 

 

Besluit 

a. In te stemmen met het realiseren van een analyse document met de dilemma’s uitgewerkt 

rond zorg en wonen. 

b. In te stemmen met het omschreven doel en het proces hiertoe. 

c. In te stemmen met de gunning aan RIGO voor de uitvoering van de opdracht voor 

ondersteuning hierbij. 



 

Pagina 2 

 

 

1.5 

 

Vaststellen bestemmingsplan Grindweg 192A 

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Grindweg 192A Scherpenzeel’ ter 

vaststelling voor te leggen aan de raad. 

 

Besluit 

Het bestemmingsplan Grindweg 192A Scherpenzeel ter vaststelling voor te leggen aan de 

raad. 

 

1.6 

 

Handhavingsverzoek camperplaatsen 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 de 

vergunningvoorschriften, met name die over de landschappelijke inpassing gaan. Het college 

van B&W heeft besloten dit verzoek af te wijzen onder meer omdat de eigenaar recent 

nieuwe aanplant heeft aangebracht. Voor de op het terrein geplaatste zonnepanelen, 

speeltoestellen en lantaarnpalen kan de eigenaar alsnog een vergunning aanvragen. 

 

Besluit 

1. Handhavingsverzoek af te wijzen; 
2. Eigenaar in de gelegenheid te stellen om alsnog een vergunning aan te vragen voor 

de geplaatste zonnepanelen, speeltoestellen en lantaarnpalen. 

1.7 

 

Principeverzoek Oosterseveldweg 16 te Oosterstreek 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een nieuw bestemmingsplan 

voor het perceel aan de Oosterseveldweg 16 te Oosterstreek. 

 

Besluit 

a. In principe medewerking te verlenen aan een nieuw bestemmingsplan op het adres 

Oosterseveldweg 16 

 

1.8 

 

Informatieve raadsbijeenkomst schetsontwerp centrumontwikkeling 17 juni 

Het college heeft besloten om het schetsontwerp voor het centrum van Wolvega in een 

aparte informatieve vergadering te presenteren aan de gemeenteraad. Tijdens die 

vergadering kunnen ook vragen worden gesteld. 

 

Besluit 

a. De gemeenteraad uit te nodigen voor een werkvergadering met als onderwerp het 

Schetsontwerp van de openbare ruimte in het centrum van Wolvega 

 

1.9 

 

Memo toezegging mbt overleg en afspraken met instanties op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn. 

Het college heeft ingestemd met de memo aan de raad. In dit memo wordt een toelichting 

gegeven op de samenwerking en afspraken die er zijn met instellingen en instanties op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. 

 

Besluit 

a. Instemmen met de memo 

b. Instemmen met het versturen van de memo aan de raad 
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1.10 

 

Jaarverantwoording Kinderopvang (LRK)2020 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen en handhaven van de kwaliteit in 

kinderopvang (kinderopvang, peuteropvang, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en 

gastouderbureaus). Het toezicht houden op de kwaliteit is door gemeenten opgedragen aan 

de GGD. De GGD voert inspecties uit bij de verschillende voorzieningen kinderopvang. De 

resultaten van de inspecties staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle voorzieningen kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus vermeld. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens in het register. 

Ieder jaar wordt er een jaarverantwoording kinderopvang opgesteld. De verantwoording is 

gebaseerd op alle inspecties en resultaten van het kalenderjaar 2020. Het college van B&W 

neemt kennis van de jaarverantwoording. 

 

Besluit 

a. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen en voor te leggen aan de 

gemeenteraad conform bijgevoegd concept memo. 

b. De brief met betrekking tot de A-status voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021,. 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 

 


