Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Noordwolde
12-10	Hoofdstraat Oost 74, 8391AZ, organiseren van een clubwedstrijd met
een parkeerverbod aan de Hoofdstraat Oost en het inzetten van verkeersregelaars op 21 oktober 2018
Nijeholtpade
08-10	Hoofdweg 248, 8475 CE, wijzigen
bestemming van pand
Wolvega
10-10	Peter Paulus Rubensstraat 63, 8471
TE, kappen berk
05-10	Deken Vaasstraat 15, 8472 AA, houden van verloting op 13 oktober
2018
Milieu meldingen
Nijholtpade
11-10	Hoofdweg 248, 8475 CE, melding
activiteitenbesluit
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Gemeente Weststellingwerf
04-10	diverse locaties in de gemeente
Weststellingwerf, het kappen van
meerdere bomen, kaplijst najaar
Langelille
06-10	Kerkeweg 48, 8484 KC, kappen kastanjeboom
Noordwolde
08-10	Elsweg 5 bungalow 61, 8391 KB,
kappen eik
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.
Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voornaam: Koudad,
Brahim, Geboortedatum: 10-08-1985,
Voornemen uitschrijving: 26-09-2018.

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

Agenda raadsvergadering 29 oktober 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering 24 en 25
september 2018.
5. Lijst van toezeggingen.
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
Hamerstukken:
8. Beëdiging raadslid.
9. Beëdiging duo-commissielid.
10. Benoeming lid werkgroep bestuurlijke
vernieuwing.
11. Nieuwe werktuigen loods voor boerderij
Hoofdweg 58 te Oldelamer.
12. Evaluatie samenwerking OWO rekenkamercommissie.
Bespreekstukken:
13. Nieuwbouw woning in een schuur aan
de Jokweg 18a, de Hoeve (ruilverwoning).
14. Sluiting.
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 ui-

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
terlijk op maandag 29 oktober 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.
Agenda begrotingsraad 5 november 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 14.00 uur
1. Opening / Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Mededeling college
4. Ingekomen stukken
5. Voorstel om met instemming kennis te
nemen van het Collegeprogramma
2018 – 2022
‘De kracht van Samen en Doen’
6. Voorstel tot het vaststellen van de najaarsnota
7. Voorstel tot het vaststellen van de Begroting 2019-2022
- Uiteenzettingen fracties en introductie
moties en amendementen
Sprekersvolgorde: SDW, VVD, CDA,
GL,WB, BS en D66.
- Reactie fracties op de uiteenzettingen
- Reactie college op de uiteenzettingen van
fracties
- Eerste termijn woordvoerders fracties
m.b.t. moties en amendementen
- Reactie college in eerste termijn m.b.t. moties en amendementen
Etenspauze

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

- Tweede termijn woordvoerders fracties
m.b.t. moties en amendementen
- Tweede termijn college m.b.t. moties en
amendementen
- Korte pauze
- Stemming
8. V
 oorstel tot het vaststellen van de Belastingverordeningen en de tarieventabellen 2018
9. Sluiting van de vergadering.
Begroting inhoudelijk
In de eerste termijn wordt door één woordvoerder per fractie de gehele begroting
behandeld. Vervolgens kan het college reageren. In de tweede termijn kunnen andere
woordvoerders over hun eigen onderwerp
het woord voeren en op elkaar en het college reageren. Vervolgens kan het college
in tweede termijn reageren. Daarna stelt de
voorzitter aan de orde:
a. Stemverklaringen
b. Amendementen
c. Raadsbesluit
d. Moties
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 bespreekstuk 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 5 november vóór 12.00 uur aan te melden bij de raadsgriffier, mevr. J. Kampinga
(telefoon 0561-691201).

