
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 9 februari 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Antwoord op mail namens bewonersgroep funderingsproblematiek Groote 

Veenpolder 

Namens de bewonersgroep funderingsproblematiek Groote Veenpolder is een mail 

gestuurd en de gemeente gevraagd de gemeentelijk betrokkenheid te duiden. Het 

college heeft via een brief geantwoord 

 

Besluit 

a.  Mail beantwoorden door het verzenden van bijgaande brief. 

 

1.2 

 

Reactie ongevraagd advies Burgerplatform over RKC gebiedsteams 

Het Burgerplatform adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over 

verschillende onderwerpen die de samenleving raken. Onlangs heeft de rekenkamer een 

onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de gebiedsteams. Op basis van het 

onderzoeksrapport heeft het Burgerplatform een ongevraagd advies gegeven aan het 

college. Het college reageert op dit advies met een brief naar het platform. 

 

Besluit 

a.  Kennis te nemen van het ongevraagde advies van het Burgerplatform ten aanzien 

 van het rekenkameronderzoek gebiedsteam. 

b.  Akkoord te gaan met de bestuurlijke reactie en deze te versturen naar het 

 Burgerplatform. 

 

1.3 

 

Artikel 31 vragen Blijf Stellingwarfs inzake communicatie met derden over de MER 

mogelijkheden voor gaswinlocatie Vinkega 

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

burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de mogelijkheid om een Milieu Effect 

Rapportage te eisen voor gaswinlocatie Vinkega. De vragen zijn schriftelijk beantwoord 

door het college. 

 

Besluit 

a.  Middels bijgevoegde conceptbrief nr 0098282246 de vragen van Blijf Stellingwarfs 

 te beantwoorden. 

 

1.4 

 

Onderzoeksrapportage RKC 2021 

De Rekenkamercommissies Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 

onderzoeken het door de gemeente vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan. Ieder 

jaar stellen zij een onderzoeksprogramma op voor de onderzoeken die zij het komend 

jaar willen uitvoeren. Het college van Burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen 

van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissies Ooststellingwerf, 

Weststellingwerf en Opsterland voor 2021. 
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Besluit 

a. Kennis te nemen van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissies 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voor 2021 

 

1.5 

 

Memo raad: Vertraging financieel verdeelmodel (embargo 2-2-2021) 

De gemeente Weststellingwerf krijgt vanaf 1-1-2023 de financiële verantwoordelijkheid 

voor Beschermd wonen. Op dit moment is centrumgemeente Leeuwarden hier nog 

financieel verantwoordelijk voor en dit blijft zo tot in ieder geval 1-1-2023. De verdeling 

van de financiële middelen is uitgesteld en het college informeert de Raad over deze 

vertraging. De raad kan het concept regioplan Beschermd wonen pas goedkeuren 

wanneer er duidelijkheid is over de financiële verdeling. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de memo aan de Raad betreffende vertraging financieel 

 verdeelmodel 

b.  Memo voor te leggen aan de Raad 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.  
de secretaris,            de burgemeester, 

                             

 

 


