Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Boijl
10-9	De Groene Zoom 25, 8392 MN, aanbouwen serre
Gemeente Weststellingwerf
11-9	kadastraal ODT00 L00263, natuurherstel Rottige Meenthe, LIFE+
Oldetrijne
13-9	Brug Oldelamer kadastraal F 231, vervangen oude houten damwand door
betonnen damwand
Spanga
14-9	Gracht 93, 8482 KJ, het uitbreiden van
het aantal vleeskalveren
Wolvega
10-9	Griffioenpark 1, gazon voor gemeentehuis, Dag Herdenken Geweldslachtoffers op 22 september 2018
14-9	Aanstelling verkeersregelaars ten
behoeve de Dag Herdenken Geweldslachtoffers op 22 september 2018
12-9	Van der Sandeplein 10, 8471 RX,
Drank- en Horecavergunning
12-9	Van der Sandeplein 10, 8471 RX, exploitatievergunning
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Boijl
10-9	De Brink 2, 8392 MA, plaatsen pergola
en tuinmeubilair
De Hoeve
06-9	Ratellaan 4, 8394 VM, vervanging
van huidige vervallen boerderij door
nieuwbouw woning
Noordwolde
06-9	Buitenburen 1, 8391 VH, kappen beuk

Griffioenpark 1, Wolvega
Postbus 60
8470 AB Wolvega
14 0561
Info@weststellingwerf.nl
weststellingwerf.nl

07-9	Hoofdstraat West 70, 8391 AR, verbouwen garage naar slaapkamer met
badkamer
12-9	Renbaanstraat 61, 8391 BM, kappen
berk
Kennisgeving
Vaststelling wijzigingsplan Langelilleweg 13
Langelille
Wijzigen van de agrarische bestemming in
een bedrijfsbestemming ten behoeve van
een autoservicebedrijf. Ter inzage van 2009-2018 t/m 31-10-2018 (beroep mogelijk)
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van
de gemeente Weststellingwerf
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente
Weststellingwerf maken hierbij bekend dat
per 1 juli 2018 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Weststellingwerf is
gewijzigd.
De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaire TAZ/U201800181 en hebben betrekking
op technische wijzigingen van de CAR UWO.
Kenmerk collegevoorstel: 2018-000248/cp
Datum besluit: 18-07-2018
Kenmerk advies werkgeverscommissie:
2018-013930/inp
Datum besluit: 10-09-2018
Agenda raadsvergadering 24 september 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2018.
5. Lijst van toezeggingen.

Maandag t/m vrijdag van
09.00 - 13.00 uur.
Woensdagmiddag op afspraak
Donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur
Voor vragen kunt u bellen met de
Infolijn, telefoonnummer 14 0561.
Bereikbaar van maandag t/m donderdag
van 08.30 - 16.30 uur en vrijdag van
08.30 - 13.00 uur.

Gemeente Weststellingwerf
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
Hamerstukken:
8. Verlenging contract accountant.
9. Zienswijze meerjarenbeleidsplannen 20192022 en het regionaal risicoprofiel VRF.
10. Vervolgtraject Omgevingsvisie.
11. Wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân.
Bespreekstukken:
12. Vaststelling bestemmingsplan
Onderstation Haulerweg 12 Wolvega.
13. Enkele personele voorstellen n.a.v.
de bij raadsbesluit vastgestelde,
geamendeerde Voorjaarsnota 2018.
14. Begrotingswijziging 2018 GR SW
Fryslân.
15. Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
16. Inrichtingsontwerp en dienstverleningsconcept Griffioenpark 3.
17. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wolvega Lindewijk Deelgebied 1.
18. Aankoop pand Hoofdstraat - Oost 52
te Wolvega.
19. Urgentieverklaring statushouders.
Moties vreemd aan de orde van de dag
van 02-07-2018
20. Motie vreemd aan de orde van de dag
inzake openbare toiletten – GroenLinks.
(R. 02-07).
21. Motie vreemd aan de orde van de dag
inzake het in diskrediet brengen van de
raad van de gemeente Weststellingwerf –
SDW. (R. 02-07).
22. Sluiting.

In de Stellingwerf staan wekelijks de
officiële bekendmakingen.
Stukken die ter inzage liggen kunt u
tijdens openingstijden inzien.
Met uitzondering van donderdagavond.
U vindt de officiële bekendmakingen ook op:
weststellingwerf.nl/bekendmakingen

Voor de raadsvergadering van 24 september
2018 staan een grote hoeveelheid stukken
op de agenda. Om die reden kan het zijn dat
bepaalde punten doorgeschoven worden naar
dinsdag 25 september 2018.
Spreekrecht
Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat.
Men krijgt hiervoor één spreektermijn van 10
minuten.
Over een onderwerp dat op de agenda staat
kunnen aanwezigen bij het betreffende agendapunt inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste
termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de raad mag
de inspreker – in tweede termijn – nog kort
reageren. Degenen die van het spreekrecht
gebruik willen maken dienen zich uiterlijk op
maandag 24 september a.s. vóór 9.00 uur aan
te melden bij de raadsgriffier, mevr.
J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, of bij
mevr. J. Marks, telefoon: 0561-691332, of via
emailadres: griffie@weststellingwerf.nl.
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live
Insprekers opgelet!: er worden video opnamen gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen
heeft, graag melden bij de griffie.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

