
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 8 februari  2022 

 

 

  

 

 

 

1.1 

 

Legalisatie paardenbak en stal Stellingenweg 90 te Nijeholtpade 

Het college van B&W besluit om in principe mee te werken aan het legaliseren van 

een paardenbak en paardenstal aan de Stellingenweg 90 in Nijeholtpade. 

 

Besluit: 

a.    Het college van B&W besluit om in principe mee te werken aan het legaliseren 

van de paardenbak en paardenstal aan de Stellingenweg 90 te Nijeholtpade 

 

1.2 

 

Ontwerpbestemmingsplan Vinkegavaartweg 9 De Hoeve 

Het College van B&W heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor het 

adres Vinkegavaartweg 9 in De Hoeve. In het bestemmingsplan wordt de 

woonbestemming verruimd waardoor het mogelijk wordt om een duurzame nieuwe 

woning te bouwen op het perceel. Het ontwerp bestemmingsplan ligt binnenkort voor 

zes weken ter inzage. Dan kan iedereen een zienswijze indienen op het plan 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Vinkegavaartweg 9 De Hoeve 

b. Het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen 

 

1.3 

 

Wijzigen van beleidsregels voor de beslagvrije voet 

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zorgt ervoor dat iedereen iets moet betalen 

(aflossen) aan zijn schulden. Dat is altijd 5% van het inkomen of meer. Het college 

heeft een aantal richtlijnen en beleidsregels voor inwoners in de bijstand die 

schulden hebben bij de gemeente aangepast. Vanaf 1 januari 2022 moeten 

inwoners elke maand 5% van hun bijstandsuitkering gebruiken om de schuld af te 

lossen. De belastingvrije voet (het deel van het inkomen waar geen beslag op mag 

worden gelegd door schuldeisers) is verhoogd van 90% naar 95% van de 

bijstandsnorm. Zo houden inwoners in de bijstand met schulden altijd een minimum 

bedrag over om van te leven. 

 

Besluit: 

De volgende richtlijnen en beleidsregels conform de bijgevoegde wijzigingstabel aan 

te passen aan de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet : 

• Richtlijn Duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten (B101) 

• Uitvoeringsrichtlijn Boete (GB037) 

• Beleidsregels terugvordering uitkeringen Weststellingwerf 2017 

 

1.4 

 

Memo raad effecten decembercirculaire 2021 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee 

betalen zij een deel van hun uitgaven. Drie keer per jaar geeft het Rijk in een 
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zogenaamde circulaire een update van de hoogte van de uitkering uit het fonds. 

Burgemeester en wethouders zijn geïnformeerd over de gevolgen van de 

decembercirculaire 2021 en hebben besloten de memo over deze gevolgen ter 

informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van de effecten van de decembercirculaire 2021 gemeentefonds. 

b. Akkoord gaan met de inhoud van bijgevoegde memo aan de raad. 

c. Bijgevoegd memo ter informatie aanbieden aan de raad. 

 

1.5 

 

Memo raad procesvoorstel kerntakendiscussie 

Procesvoorstel voor de aanpak van de takendiscussie 

 

Besluit: 

de klankbordgroep uit te nodigen om dit procesvoorstel te bespreken en vervolgens 

hiermee in te stemmen. 

 

1.6 

 

Memo Vestigingspremie en/of inbrengpremie in Weststellingwerf 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weststellingwerf heeft 

besloten om geen vestigings- en/of aanbrengpremie in te voeren. Dit is geen 

noodzakelijk instrument om de lokale economie te versterken. 

 

Besluit: 

a. Geen vestigings- en/of aanbrengpremie invoeren in gemeente Weststellingwerf 

 

1.7 

 

Uitnodiging + informatieve raadsbijeenkomst inrichting recreatieve 

ontwikkeling Driewegsluis 7 februari 20220098142533 

Het college nodigt de gemeenteraad uit voor een informatieve raadsbijeenkomst 

over de inrichting recreatieve ontwikkeling Driewegsluis. De bijeenkomst vindt plaats 

op 7 februari 2022. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met een informatieve raadsbijeenkomst waarin een toelichting op 

de inrichting recreatieve ontwikkeling Driewegsluis wordt gegeven 

 

1.8 

 

Memo Jaarverslag 2021 uitvoeringsprogramma 2022 VTH Fysieke 

leefomgeving 

Voor de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Fysieke 

Leefomgeving stelt het college ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, evenals 

een jaarverslag over het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke verplichting. 

Daarnaast heeft de FUMO het Jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2022 

opgesteld en is de Informatieplicht naleving kwaliteitscriteria toegevoegd. 

 

Besluit: 

1. het "jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 VTH fysieke leefomgeving 

Weststellingwerf" vast te stellen; 

2. het “ jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2022” van de FUMO vast te stellen; 

3. de brief aan de gemeenteraad vast te stellen. 

 

1.9 

 

Uitbreiding agrarische bebouwing Bekhofweg 1 te Boijl 
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Het college van B&W besluit om in principe akkoord te gaan met de uitbreiding van 

de agrarische bebouwing aan de Bekhofweg 1 te Boijl. Het gaat hier om een 

grondgebonden agrarisch bedrijf waarvoor de Omgevingsvisie van de gemeente 

Weststellingwerf mogelijkheden voor uitbreiding biedt. 

 

Besluit: 

a.    Het college van B&W besluit om in principe akkoord te gaan met de uitbreiding 

van de agrarische bebouwing aan de Bekhofweg 1 te Boijl 

 

1.10 

 

Beantwoording art. 31 vragen VVD over het verplichten van geitenhouderijen 

tot het uitvoeren van een milieu effect rapportage 

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van de VVD over het verplichten van 

geitenhouderijen tot het uitvoeren van een milieu effect rapportage. 

 

Besluit: 

a. De schriftelijke vragen van de VVD te beantwoorden conform bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022 

 

 
de secretaris, de burgemeester, 
 

                                  

 

                                  

 


