
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 25 januari 2022 

 

  

  

1.1 

 

Inrichting recreatieve ontwikkeling Driewegsluis 

Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met het inrichtingsplan voor de 

Driewegsluis. Ook vraagt het college een bedrag van € 800.000 voor het 

voorbereiden en daarna starten van de uitvoering van de inrichting. 

 

Besluit: 

a. Aan de raad voor te stellen om: 

1.  Kennis te nemen van het definitief ontwerp (DO) Inrichtingsplan 

 Driewegsluis (ID nr. 0098359801); 

2. € 840.000 investeringskrediet beschikbaar te stellen voor projecten uit het 

inrichtingsplan, inclusief voorbereiding, benodigde vergunningen en 

ambtelijke projectkosten; 

3. Voor de dekking van het krediet inclusief de kapitaallasten (afschrijving + 

rente) een dekkingsreserve in te stellen (€956.000), te vormen vanuit de 

bestemmingsreserve investeringsambities;  

4. De 2e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen. 

1.2 

 

Afwijken welstandsadvies fietsbrug 

Het college besluit af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem. Dan 

kunnen ze meewerken aan de verlening van een vergunning voor de plaatsing 

van een tweedehands fietsbrug bij de locatie Driewegsluis in Nijetrijne. 

 

Besluit: 

Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan de plaatsing van een fietsbrug op de locatie Driewegsluis te Nijetrijne 

 

1.3 

 

Overdracht perceel grond aan Wetterskip Fryslân tbv van verbreding 

watergang langs Om den Noort 

Het college van B&W heeft besloten om het eigendom van een perceel grond, 

gelegen aan de Om den Noort tussen de Stellingenweg en de Hoofdweg over te 

dragen aan Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip Fryslân gaat hier de watergang 

verbreden en natuurvriendelijke oevers aanleggen 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de eigendomsoverdracht van een perceel grond om niet 

aan Wetterskip Fryslân, gelegen aan de Om den Noort, tussen de 

Stellingenweg en de Hoofdweg, Kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie L, nummer 1565 deels, ca. 300 m² ten behoeve van de verbreding 

van de watergang en de aanleg van natuurvriendelijke oevers;  

b. b. In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst. 
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1.4 

 

Memo raad Beleidsnota nieuwe Wet inburgering OWO 2022-2025 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Met de invoering van deze 

nieuwe wet krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van inburgering. Zo 

komt de regie op het inburgeringstraject bij de gemeente te liggen. De nieuwe 

taken en verantwoordelijkheden uit de nieuwe wet staan beschreven in de 

bijgevoegde beleidsnota. Het college keurt de beleidsnota nieuwe Wet 

inburgering OWO 2022-2025 goed en informeert de raad met een aanvullende 

memo. 

 

Besluit: 

a.  De beleidsnota nieuwe Wet inburgering OWO 2022 - 2025 vast te stellen 

b.  In te stemmen met de bijgevoegde memo voor de raad betreffende 

 voortgang nieuwe Wet inburgering 2021 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022 

 

de secretaris,                                  de burgemeester, 

 

   

 

 


