
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 5 januari 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Zuidelijke poort quick win regiodeal 

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de toegekende quick 

win regiodeal zuidelijke poort te gebruiken voor het realiseren van een sluizenroute. 

Deze route moet een wandel-fietsroute zijn langs in eerste instantie drie monumentale 

sluizen (Scheenesluis, Driewegsluis en Sassluis) Als onderdeel van deze sluizenroute 

wordt de Sassluis te Blesdijke opgeknapt. Als de vereiste cofinanciering van deze 

regiodeal bijdrage zullen een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd die een 

bijdrage zullen leveren aan de kwaliteit van het gebied Driewegsluis. Die onderdelen 

zijn het verbreden van de bestaande ophaalbrug in het fietspad langs de Linde, het 

kwalitatief verbeteren van de fietsroutes op het eiland Driewegsluis, het maken van een 

nieuwe verbinding met het fietspad naar Oldemarkt en het uitbreiden van de 

havencapaciteit. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd vooruitlopend op de 

vaststelling van een recreatieve ontwikkelingsvisie voor het gebied Driewegsluis 

 

Besluit 

a. Gemeenteraad voor te stellen de in de regiodeal toegekende quick win van € 

300.000 incl btw voor het project zuidelijke poort te gebruiken voor het opknappen 

van de Sassluis te Blesdijke als onderdeel van de sluizenroute 

b. Als cofinanciering van de regiodeal bijdrage de deelprojecten verbreden 

bestaande fietsbrug, aanleg nieuwe fietsbrug, verbeteren bestaande fietsstructuur 

oostelijke eiland en het verbeteren van de aanlegsteigers op het westelijke eiland 

zoals beschreven in de recreatieve ontwikkelingsvisie Driewegsluis uit te voeren 

(externe kostenraming € 315.000)  

c. De bestaande wandel en fietsroutes in het gebied De Rottige Meente samen met 

Staatsbosbeheer optimaliseren. Dit ook te zien als cofinanciering van de regiodeal 

bijdrage (externe kostenraming € 110.000)  

d. De cofinanciering van de projecten genoemd onder b. en c. te dekken uit de 

middelen die in de jaren 2020-2022 beschikbaar zijn voor de uitvoering van de 

gebiedsopgaven Rottige Meente.  

e. Na de uitvoering van de hiervoor genoemde onderdelen een 

onderhoudsprogramma opstellen en op basis daarvan een onderhoudsbudget 

structureel mee te nemen in de begroting.  

f. Deze besluiten te verwerken in een begrotingswijziging  

g. De tweede begrotingswijziging 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

1.2 

 

Besteding beschikbaar gesteld budget Bestemmingsreserve Energietransitie 

Weststellingwerf periode 2021-2022 

Het college heeft bepaald hoe in 2021 en 2022 het geld uit de Bestemmingsreserve 

Energietransitie kan worden uitgegeven. De komende twee jaar wordt vooral 

geïnvesteerd in samenwerken, bewustwording en draagvlak. Initiatieven uit de 

samenleving staan centraal. De lopende initiatieven kunnen worden voortgezet. Ook is 

er ruimte voor nieuwe initiatieven. Doel is om inwoners te stimuleren om energie te 
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besparen en om na te denken over de manier waarop in de toekomst de overstap kan 

worden gemaakt naar het gebruik van duurzaam geproduceerde energie. 

 

Besluit 

a. De Verdeelregels 2021-2022 Bestemmingsreserve Energietransitie 

Weststellingwerf vast te stellen en hiervoor 2x € 46.000 te reserveren; 

b. Het resterende bedrag van 2x € 29.000 te reserveren om lopende en nieuwe 

collectieve initiatieven financieel te (kunnen blijven) ondersteunen;  

c. De uitvoering door middel van het nemen van subsidiebeschikkingen te mandateren 

aan het hoofd van de afdeling Ruimte. 

 

1.3 

 

CV huur trotterborden (verkiezingsborden) 

Het college heeft besloten om de bestaande houten plak verkiezingsborden te 

vervangen door zogenaamde Trotterborden. Deze borden zijn voorbedrukt en worden 

tijdelijk geplaatst bij de komende 4 verkiezingen. 

 

Besluit 

Instemmen met de huur van 3 trotterborden bij Imagebuilding BV te Den Haag voor de 

aankomende 4 verkiezingsmomenten 

 

1.4 

 

CV opleggen last onder dwangsom 

Het college besluit om in te stemmen met oplegging van een last onder dwangsom aan 

de huurder/gebruiker van het perceel waar de overtredingen zijn begaan. 

 

Besluit 

In te stemmen met het opleggen van de last onder dwangsom aan de 

huurder/gebruiker van het perceel waar de overtredingen zijn begaan. (kadastrale 

gemeente Oldetrijne, sectie L, nummer 90) 

 

1.5 

 

CV: Herijking subsidieregeling gezondheid 

Het college heeft de subsidieregeling ‘Lokaal Gezondheidsbeleid Weststellingwerf 

2021’ vastgesteld. Met deze regeling kunnen activiteiten die passen binnen de Nota 

Lokaal Gezondheidsbeleid gestimuleerd worden 

 

Besluit 

a. De subsidieregeling ‘Lokaal Gezondheidsbeleid Weststellingwerf 2021’ vast te 

stellen.  

b. b. De huidige subsidieregeling in te trekken: Openbare Gezondheidszorg, Gezond 

Gewicht. 

 

1.6 

 

Memo raad Deelname aan Vindplaats van Schulden 

Inwoners met geldzorgen en schulden kunnen voor hulp bij het gebiedsteam van de 

gemeente terecht. Om inwoners met betaalachterstanden eerder te kunnen helpen 

wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 gewijzigd. Deze 

wijziging van de wet geeft ons de mogelijkheid om gegevens van inwoners met 

betalingsachterstanden in een vroeg stadium te ontvangen van 

woningbouwverenigingen, water- en energiebedrijven en zorgverzekeraars. Doordat we 

eerder in contact komen met inwoners met beginnende betaalachterstanden kan 

voorkomen worden dat schulden oplopen. 

 
Besluit 

a. Deel te nemen aan Vindplaats van Schulden om inwoners met schulden 

vroegtijdig te helpen. Hiervoor per 1 januari 2021 een 
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dienstverleningsovereenkomst met BKR aan te gaan; 

b. Met partijen (woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, water- en 

energiebedrijven) een overeenkomst aan te gaan voor het uitwisselen van 

signalen van inwoners die bij de partijen (beginnende) betaalachterstanden 

hebben;  

c. Het addendum behorende bij het convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering 

schuldenproblematiek tussen de VFG (waaronder de gemeente Weststellingwerf) 

en De Friesland Zorgverzekeraar te ondertekenen, zo kunnen we alvast met 

vroegsignalering van schulden bij verschillende zorgverzekeraars starten; 

d. In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van €45.000 van het budget 

voor schuldhulpverlening (FCL 63501) naar het budget voor personele inzet (FCL 

69609);  

e. Wethouder M. Rikkers te machtigen om de overeenkomst en het addendum te 

ondertekenen namens de gemeente;  

f. Het afdelingshoofd Sociaal Domein te machtigen de overeenkomsten met BKR te 

ondertekenen;  

g. De gemeenteraad te informeren over deelname aan Vindplaats van Schulden 

middels bijgevoegde memo. 

 

1.7 

 

Memo informatievoorziening cyberaanval gemeente Hof van twente 

Begin december is de gemeente Hof van Twente in het landelijke nieuws geweest in 

verband met een cyberaanval. Met dit memo wordt u als college geïnformeerd over de 

stand van zaken en worden leden van de gemeenteraad in zowel uw als in de beide 

andere OWO gemeenten geïnformeerd 

 

Besluit 

a. Het college neemt kennis van het memo 

b. Het college besluit het memo met raadsleden te delen 

 

1.8 

 

Tarieven Pgb jeugd 

Het college heeft besloten om de bedragen voor Persoonsgebonden budget Jeugd 

2021 te actualiseren. Met een persoonsgebonden budget kunnen inwoners zelf hulp 

inkopen. 

 

Besluit 

a. de bedragen voor PGB Jeugd (tabel 1) te actualiseren per 1 januari 2021 

 

1.9 

 

Memo opdracht beleidsplan Dienstverlening 

Dienstverlening, wat verwachten we er van, wat verstaan we er onder en wat zijn de 

(digitale) mogelijkheden en wensen? Dat is wat de gemeente Weststellingwerf graag 

wil weten. Daarom gaan we in de eerste helft van 2021 in gesprek met inwoners, 

ondernemers, bedrijven en instellingen. En ook met medewerkers, college en 

gemeenteraad. Met alle antwoorden en input stellen we een beleidsplan 

Dienstverlening op. Zodat de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap en de 

dienstverlening van de gemeente voldoet aan de wederzijdse verwachtingen qua 

inhoud, vorm, kwaliteit en mogelijkheden. 

 

Besluit 

a. Instemmen met de Opdracht Beleidsplan Dienstverlening 

 

1.10 

 

Beantwoording artikel 31 vragen D66 over roosterbakken in fietspad Linde. 

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de roosterbakken in het fietspad langs de 

Linde. Het College heeft een antwoordbrief opgesteld. Deze is naar de fractie gestuurd 

en in afschrift naar de raad. 
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Besluit 

a. Te besluiten bijgevoegde concept-antwoordbrief naar dhr. Westenberg van de 

fractie D66 en in afschrift naar de gemeenteraad te sturen. 

 

1.11 

 

Deelname aan DFA ten behoeve van Implementatie Omgevingswet 

Het college neemt deel aan De Friese Aanpak, een samenwerkingsverband in 

Friesland om gezamenlijke 

activiteiten te ontplooien om de Omgevingswet te implementeren. 

 

Besluit 

a.  Akkoord gaan met deelname aan De Friese Aanpak, als verwoord in het 

programmaplan de Friese Aanpak 2021 - 2022;  

b.  Een bijdrage van € 17.366 beschikbaar te stellen en voor voortzetting van DFA 

2021-2022;  

c.  De benodigde personele inzet voor DFA op projectbasis beschikbaar te stellen via 

de Kring van secretarissen. 

 

1.12 

 

Memo raad Verkeersveiligheid N353, Westvierdeparten 

Het college besluit bijgaande brief van de provincie Fryslân over de verkeersveiligheid 

N353, Westvierdeparten met begeleidende memo ter kennisname aan de 

gemeenteraad te sturen. 

 

Besluit 

a. Te besluiten bijgevoegde brief van de provincie Fryslân met begeleidende memo 

naar de gemeenteraad te sturen. 

 

1.13 

 

Uitnodiging kader stellende discussie ontwikkeling Sociaal domein met 

gemeenteraad 

Het college nodigt de gemeenteraad uit voor een serie van 3 werkvergaderingen over 

de ontwikkeling van het Sociaal domein. De opbrengst van deze vergaderingen wordt 

verwerkt in het ontwikkelperspectief Sociaal domein. 

 

Besluit 

a. Akkoord te gaan met de uitnodiging werkvergadering ontwikkeling Sociaal domein 

voor de gemeenteraad op 14 januari, 28 januari en 4 februari en deze te versturen. 

 

1.14 

 

Artikel 31 vragen fractie Blijf Stellingwarfs van 17 november, inzake een 

herstelprocedure MER voor gaswinlocatie Vinkega. 

De fractie van Blijf Stellingwarfs heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van 

burgemeester en wethouders. De vragen gaan over een herstelprocedure voor een 

Milieu Effect Rapportage (MER) voor gaswinlocatie Vinkega. De vragen zijn schriftelijk 

beantwoord door het college. 

 

Besluit 

a. Middels bijgevoegde conceptbrief nr 0098267416. de vragen van Blijf Stellingwarfs te 

beantwoorden. 

 

1.15 

 

Oninbare vorderingen 2020 

Jaarlijks stelt het college de lijst samen van de oninbare vorderingen. Er is een 

financiële buffer (voorziening) waaruit deze oninbare vorderingen worden gedekt. De 

administratieve verwerking wordt gedaan in de Jaarrekening 2020. 
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Besluit 

a.  het bedrag van de oninvorderbare vorderingen 2020 € 38.130,16 ten laste te 

brengen van de voorziening dubieuze debiteuren. 

 

1.16 

 

Benchmark BDO Accountants 

Het college heeft kennisgenomen van de gemeentelijke score in de Benchmark van 

BDO accountants over de financiële ratio’s van Nederlandse gemeenten 2021. 

 
Besluit 

a. Kennisnemen van gemeentelijke financiële score in benchmark 2021 

 

1.17 

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de tekst van de “Verordening 

beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Weststellingwerf 2021”vast te stellen. In de 

verordening is geregeld dat de gemeente binnen 8 weken -na het gesprek waarin een 

inwoner vraagt om hulp bij schulden- een besluit  neemt of de inwoner wel of geen hulp 

krijgt. 

 

In de verordening is expliciet opgenomen dat deze werkt met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2021 

 

Besluit 

De raad voor te stellen de “Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 

Weststellingwerf 2021” vast te stellen. 

 

1.18 

 

Jaarrekening 2019 Comprix 

Een van de taken van de gemeente Weststellingwerf is te zorgen voor voldoende 

openbaar onderwijs in de gemeente. Dit doet de gemeente onder andere door de 

begroting en jaarrekening van het schoolbestuur Comprix te beoordelen. Alle openbare 

basisscholen in de gemeente Weststellingwerf horen bij het schoolbestuur Comprix. De 

gemeente heeft de jaarrekening 2019 van Comprix ontvangen. 

 

Besluit 

a. In te stemmen met het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 van Comprix. 

b. Kennis te nemen van het verslag van de Commissie van Overleg van stichting 

Comprix en de OWO-gemeenten.  

c. De raad te informeren conform de bijgaande Mededeling aan de Raad, met daarbij 

gevoegd het bestuursverslag, jaarrekening 2019 en het verslag van de Commissie 

van Overleg. 

 

1.19 

 

Kerkenvisie 

Het Rijk heeft voor alle gemeenten geld beschikbaar gesteld voor het maken van een 

kerkenvisie, dit in verband met de leegloop en verwachte leegstand van kerken in 

Nederland in de komende 3-7 jaar. Burgemeester en wethouders hebben besloten 

hiervan gebruik te maken. Nadat het geld is toegekend, wordt gestart met het opstellen 

van een kerkenvisie. 

 

Besluit 

a. Decentralisatie-uitkering (€ 50.000) aan te vragen voor het opstellen van een 

(vormvrije) kerkenvisie  

b. Wethouder Zonderland te mandateren voor het ondertekenen van de aanvraag 

c. In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak  

d. De extra inkomst en uitgave op te voeren bij de voorjaarsnota 2021 
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1.20 

 

Zienswijze procedure gemeenteraad over oprichten en deelname aan WVSV 

Het college stelt de gemeenteraad voor om aan het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Fryslân te melden dat zij geen belemmeringen, noch bezwaren heeft 

tegen de oprichting van en deelname aan de werkgeversvereniging samenwerkende 

veiligheidsregio's. 

 

Besluit 

Het college stelt de gemeenteraad voor om aan het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Fryslân te melden dat zij geen belemmeringen, noch bezwaren heeft 

tegen de oprichting van en deelname aan de werkgeversvereniging samenwerkende 

veiligheidsregio's. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2021  
de secretaris,                                 de burgemeester, 

                              

 

 


