
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 2 februari 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

 CV Machtiging Belastingdienst hersteloperatie toeslagenaffaire 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de machtiging van de 

Belastingdienst om gegevens van de gedupeerde ouders in onze gemeente te 

ontvangen. Hierdoor kan de gemeente contact zoeken met nog niet bekende 

gedupeerde ouders en hulp aanbieden op het gebied van huisvesting, inkomen, 

schulden, zorg en gezin. 

 

Besluit 

a. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 

b. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en 

de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen 

in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 

gemachtigde 

 

1.2 

 

 CV + memo aan de raad Stand van zaken kinderopvangtoeslagaffaire 

Het college heeft besloten de raad middels een memo te informeren over de 

laatste stand van zaken in de kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Besluit 

De raad middels bijgevoegd memo te informeren over de stand van zaken van 

de kinderopvangtoeslag affaire. 

 

1.3 

 

 CV Beantwoording art 31 vragen Corona en economische gevolgen 

Het college heeft artikel 31 vragen beantwoord over de ontwikkelingen rondom 

Corona en de economische gevolgen ervan in onze gemeente. 

 

Besluit 

a.  De artikel 31 vragen over Corona en de economische gevolgen ervan in 

Weststellingwerf te beantwoorden met bijgevoegde brief. 

 

1.4 

 

 CV: uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO gemeenten 

Het college stemt in het inkoopstartformulier te verhogen van € 10.000 tot € 

25.000,--; 

 

Besluit 

a. In te stemmen met verhoging grens inkoopstartformulier tot €25.000,--; 

b. b. In te stemmen met concretisering  leveranciersselectiebeleid; 

c. c. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO  gemeenten 2018 in te 

trekken per 1 februari 2021; 
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d. d. Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding OWO  gemeenten 2021 vast te 

stellen per 1 februari 2021. 

 

1.5 

 

 CV toezichthouderschap leerplicht (RMC) 

De gemeente Weststellingwerf vormt met 7 gemeenten de regio Friese Wouden. 

Deze regio werkt onder andere samen op het gebied van leerplicht. Voor deze 

samenwerking is een overeenkomst vastgesteld. Hierin is geregeld dat alle 

leerplichtmedewerkers voortaan beëdigd worden door de burgemeester van de 

gemeente waar de medewerkers in dienst zijn. Ook is geregeld dat de 

leerplichtmedewerkers voortaan een legitimatiebewijs bij zich dragen als zij hun 

toezichthoudende taken en werkzaamheden uitvoeren in de regio. 

 

Besluit 

a.  Het aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren RMC regio De Friese Wouden 

(bijlage 1) vast te stellen; 

b.  In te stemmen met het voorstel waarbij de burgemeester van 

Weststellingwerf, volgens bijgevoegd aanwijzingsbesluit, de burgemeester 

van de regiogemeenten machtigt om de medewerkers leerplicht en RMC, die 

in dienst zijn bij de betreffende regiogemeenten, de eed van zuivering 

namens de regiogemeenten af te leggen. De medewerkers kunnen 

vervolgens hun toezichthoudende taken op het gehele grondgebied van 

regio De Friese Wouden uitoefenen. 

 

1.6 

 

 CV + raadsmemo OWO informatiseringsjaarplan 2021 

Het college besluit het informatiseringsjaarplan 2021 van de drie OWO-

gemeenten ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. In dit jaarplan 

staan alle nieuwe projecten die voor 2021 door de drie organisaties zijn 

ingediend. Het gaat hierbij om aanschaf, uitbreiding en aanpassing van 

bestaande soft- en/of hardware, nodig voor de uitvoering van processen. Per 

kwartaal wordt bepaald welke projecten uitgevoerd worden. 

 

Besluit 

a. Met instemming kennisnemen van het OWO informatiseringsjaarplan 2021; 

b. b. de gemeenteraad het OWO informatiseringsjaarplan 2021 ter informatie 

aan te bieden (zie bijgevoegd memo aan de raad). 

 

1.7 

 

 CV + memo raad stand van zaken voorbereiding Tweede 

Kamerverkiezingen tijdens corona 

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken wat betreft de 

voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen tijdens Corona. Een 

verkiezing in coronatijd betekent voor alle gemeenten in Nederland dat er vele 

extra maatregelen getroffen moeten worden. Het college informeert de de 

gemeenteraad over deze maatregelen en de voorbereidingen voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. 

 

Besluit 

a.  Kennis te nemen van de Stand van zaken voorbereidingen Tweede 

Kamerverkiezingen tijdens Corona 

b.  De gemeenteraad via bijgaande memo hierover informeren. 
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1.8 

 

 CV vaststelling subsidieregeling en plafondbesluit “ Coronacompensatie 

voor geleden schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en 

verenigingen Weststellingwerf” 

Op 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad € 192.000 beschikbaar gesteld voor 

het compenseren van financiële schade bij een aantal maatschappelijke 

organisaties. Om dit budget toe te kennen aan de betreffende organisaties, heeft 

het college de subsidieregeling “Coronacompensatie voor geleden schade in 

2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf” 

vastgesteld. Deze subsidieregeling biedt culturele instellingen, verenigingen 

amateurkunstbeoefening, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd de 

mogelijkheid om compensatie aan te vragen. De regeling wordt vanaf 1 februari 

2021 opengesteld. 

 

Besluit 

a. De “subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor 

maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf” vast te 

stellen 

b. Het “plafondbesluit Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor 

maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf” vast te 

stellen 

c. Bijgevoegde aanvraagformulieren vast te stellen; 

d. De kosten van de subsidieregeling te dekken uit het door de raad 

beschikbare gestelde budget van € 192.000 

 

1.9 

 

 RV - Verlenging pilot Griffioenpark 3 

Het college stelt aan de raad voor om de pilot Griffioenpark 3 met twee jaren te 

verlengen. Dit om de inwoners uit de gemeente op een laagdrempelige en 

toegankelijke manier te kunnen ondersteunen bij hun vragen op en het gebied 

van het sociaal domein. 

 

Besluit 

a. Instemmen met verlengen van de pilot Griffioenpark 3 

b. Instemmen met inzetten corona middelen voor financiële dekking 

c. Instemmen met raadsvoorstel 

 

1.10 

 

 CV + memo raad: Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Het jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningverlening, 

handhaving en toezicht wordt vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de 

raad. 

 

Besluit 

a. Het jaarverslag VTH 2020 en uitvoeringsprogramma VTH 2021 fysieke 

leefomgeving vast te stellen; 

b. met bijgaande memo het jaarverslag en uitvoeringsprogramma ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

1.11 

 

 CV Vaststellen Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige 

nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties 

Weststellingwerf 2020 

Het college heeft de “Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige 

nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties 

Weststellingwerf 2020” vastgesteld. Dit noodfonds biedt maatschappelijke 

organisaties zonder winstoogmerk de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan 
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te vragen in ernstige financiële schade die in 2020 door de coronamaatregelen is 

ontstaan. Hierbij gaat het om schade die niet via andere regelingen 

gecompenseerd kon worden. De regeling voor het noodfonds wordt tussen 1 

februari en 14 maart 2021 opengesteld. Dit noodfonds komt naast de eerder 

vastgestelde subsidieregeling voor culturele organisaties, dorpshuizen en 

vrijwilligersorganisaties jeugd. 

 

Besluit 

a. De Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële 

coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020 vast te 

stellen 

b. Het plafondbesluit behorende bij de Subsidieregeling noodfonds 

tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade 

maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020 vast te stellen 

c. Bijgevoegd aanvraagformulier vast te stellen; 

d. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbare gestelde budget van € 

20.000 

e. In te stemmen met bijgevoegd concept-persbericht 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021,  
de secretaris,            de burgemeester, 

                             

 


