
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 17 mei 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Principeverzoek pilot oversteekplaats voor vee nabij Hoofdweg 67 te 

Oldeholtpade 

Het college wil een omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van een 

oversteekplaats voor vee (koeien) op het Scheensebospad te Oldeholtpade. Nu 

worden de weilanden van de initiatiefnemer gescheiden door het Scheensebospad. 

Het realiseren van een oversteekplaats maakt het mogelijk dat koeien in hun eentje 

in beide weilanden kunnen komen. Voorwaarde hiervoor is dat weggebruikers en 

koeien hierbij geen gevaar lopen. 

Het college wil meewerken aan deze pilot. Om te bekijken of dit in de toekomst voor 

meer biologische agrariërs interessant kan zijn. 

 

Besluit: 

a. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een koe 

oversteekplaats; 

b. Het instellen van een maximum snelheid van 30 km/u op de koe oversteekplaats; 

c. Het afsluiten van een overeenkomst met initiatiefnemer over een koe-

oversteekplaats op de Scheensebospad; 

 

1.2 

 

Afhandeling aanbevelingen actieregister + memo controlecommissie 

De rekenkamer heeft aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn 

er vanuit de interne controle en heeft de accountant aanbevelingen gedaan aan het 

management. Het college vraagt de controlecommissie om kennis te nemen van de 

voortgang van de afhandeling deze aanbevelingen. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de afhandelingsstatus van de aanbevelingen van de 

rekenkamer, interne controle en accountant. 

2. De Memo toelichting afhandeling aanbevelingen actieregister inclusief de twee 

bijlagen aan de controlecommissie voor te leggen. 

1.3 

 

Besluit op bezwaar last onder dwangsom strijdig gebruik 

Het college heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van een 

schuur in het buitengebied. In de schuur vonden horeca-activiteiten plaats terwijl de 

grond een agrarische bestemming heeft. De eigenaar heeft een bezwaarschrift 

ingediend tegen de dwangsom. De Adviescommissie Bezwaarschriften 

heeft het advies uitgebracht om het bezwaar af te wijzen en het college volgt dit 

advies. De last onder dwangsom blijft daarom gelden. Dit betekent een boete van 

€1500 per overtreding 

 

Besluit: 

a. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de last onder dwangsom in stand 

houden. 
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1.4 

 

Memo controlecommissie: Begrotingscirculaire 2023 - Provincie Fryslân 

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

gemeente een document van de provincie waarin staat aan welke regels de 

begroting van de gemeente moet voldoen. Dit is de begrotingscirculaire. De 

gemeente heeft de begrotingscirculaire van de provincie voor de begroting van 

2023 ontvangen. Het college neemt kennis van deze circulaire en informeert de 

controlecommissie hierover. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de begrotingscirculaire 2023 van de Provincie Fryslân. 

b. In te stemmen met de memo aan de controlecommissie de begrotingscirculaire 

2023. 

 

1.5 

 

Zienswijze Begroting 2023, Begrotingswijziging 2022 en Jaarstukken 2021 

Veiligheidsregio Fryslân. 

Het college is tevreden over de financiële stukken (jaarstukken 2021, 

begrotingswijziging 2022 en begroting 2023) van de Veiligheidsregio Fryslân. 

Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om er geen zienswijze tegen in te dienen. 

 

Besluit: 

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de 

volgende drie documenten P&C cyclus van de Veiligheidsregio Fryslân: 

• Jaarstukken 2021 

• Begrotingswijziging 2022 

• Begroting 2023 

 

1.6 

 

Voorgenomen bestuurlijke fusie MBO Friese Poort en Friesland College. 

ROC Friese Poort en Friesland College gaan fuseren. Alle gemeenten in Friesland 

en Noordelijk Flevoland hebben daarom een brief ontvangen waarin dit wordt 

aangekondigd. Wethouder Hoen ondertekent namens 

het college de adhesiebetuiging. Hiermee ondersteunen we de voorgenomen fusie. 

 

Besluit: 

a. Inhoud brief Colleges van bestuur ROC Friese Poort en Friesland College voor 

kennisgeving aan te nemen. 

b. Wethouder Hoen te mandateren om namens het college de adhesiebetuiging 

digitaal te ondertekenen. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022 
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