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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 19 van de vergadering van 11 mei 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

134 Beslissing op bezwaar toekennen Wmo-voorziening / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit het bezwaarschrift tegen het verstrekken van een Wmo-voorziening 

ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift dat was ingediend tegen het verstrekken 

van een Wmo voorziening ontvankelijk en gegrond te verklaren. Betrokkene kreeg een Wmo-

voorziening toegekend in de vorm van een PGB voor beduidend minder uren dan dat hij in het 

verleden ontving. Naar aanleiding van het bezwaarschrift is besloten om een Sociaal Medisch 

Advies te vragen bij een onafhankelijk adviesbureau. Dit adviesbureau heeft geadviseerd om 

een hoger aantal uren aan begeleiding te vergoeden. Dit advies wordt opgevolgd. 

135 Vaststellingsovereenkomst perceel Skillepaadje 8 / VTH 

 

Het college besluit: 

1. een vaststellingovereenkomst te sluiten met de eigenaresse van het perceel 

Skillepaadje 8; 

2. uitvoering te geven aan de daarin gemaakte afspraken. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met de eigenaresse van het perceel 

Skillepaadje 8 in Den Burg. Met deze overeenkomst wordt een einde gemaakt aan een reeks 

juridische geschillen die op dit perceel betrekking hebben. 

Het belangrijkste geschil betreft de sloop van de oude woning op het perceel. De eigenaresse 

zal deze woning binnen zes weken na ondertekening van de overeenkomst slopen. Het college 

zal dan de juridische procedures staken die zijn ingezet om sloop van de woning af te 

dwingen. Verder is in de overeenkomst het volgende opgenomen: 

• er worden geen nieuwe juridische procedures ingesteld en bestaande procedures worden 

gestaakt; 

• het college zal met een positieve grondhouding de aanvraag voor een toekomstige 



mantelzorgunit op het perceel beoordelen; 

• er wordt geen claim bij de gemeente ingediend over de aanlegkosten van een nieuw 

toegangspad; 

• de bestaande schuren worden vooralsnog niet gesloopt (daar is ook geen grondslag voor) 

en het college zal met een positieve grondhouding een eventuele aanvraag beoordelen 

voor een toekomstige nieuwe schuur van 220 m² ter vervanging van de bestaande schuren. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 25 mei 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 


