
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 18 mei 2021 
 

  

  

1.1 

 

Aanvraag uitvoeringsbudget nationaal preventieakkoord 

Het college heeft besloten uitvoeringsbudget aan te vragen voor de lokale uitvoering 

van het Nationaal Preventieakkoord. Het betreft een jaarlijkse Rijksbijdrage van € 

20.000 van 2021 tot en met 2023. Met deze middelen gaat de gemeente preventief 

inzetten op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik in 

samenwerking met lokale partners. 

 

Besluit 

a. De lokale preventieaanpak te ondersteunen. 

b. Het hiermee samenhangende uitvoeringsbudget aan te vragen bij het Rijk. 

 

1.2 

 

Verlengen pilot meldpunt niet acute zorg 

Het college stemt in met een verlening van de pilot Meldpunt niet acute hulpvraag. Dit 

meldpunt heeft als doel sociaal kwetsbare personen of gezinnen eerder in beeld te 

brengen en te geleiden naar passende ondersteuning om (meer) maatschappelijk leed 

en kosten te voorkomen. Daarnaast heeft het meldpunt ook een adviserende en 

signalerende functie. 

De kosten voor de voortzetting van de pilot worden gedekt uit het overschot op de 

uitgaven voor de uitvoering van de Wvggz (wet verplichte GGZ). 

 

Besluit 

a. In te stemmen met de verlenging van de pilot Meldpunt niet acute hulpvraag tot 31-

12-2021 

b. De kosten hiervan te dekken vanuit het overschot op de uitgaven voor de uitvoering 

van de Wvggz 

 

1.3 

 

Afwijken legesverordening evenementen 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geen leges te heffen voor 

aangevraagde vergunningen en leges kwijt te schelden voor verleende vergunningen 

voor het organiseren van evenementen in 2021. Dit geldt alleen voor evenementen die 

door het verlengen/aanpassen van coronamaatregelen niet door kunnen gaan. 

 

Besluit 

1. Geen leges te heffen voor aangevraagde evenementenvergunningen wanneer de 

activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de coronamaatregelen. 

2. Leges kwijt te schelden voor verleende evenementenvergunningen wanneer de 

activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de coronamaatregelen. 

 

1.4 

 

Memo geluidsontheffing voor het uitvoeren van seismisch onderzoek 

Het college besluit een geluidsontheffing te verlenen voor het uitvoeren van seismisch 

onderzoek door Vermilion in de woonkernen Langelille, Munnekeburen, Scherpenzeel 

en Slijkenburg. Dit seismisch onderzoek geeft een 3-dimensionaal beeld van de 

ondergrond. 
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Besluit 

Ontheffing van artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening te verlenen voor 

het uitvoeren van seismisch onderzoek in de woonkernen Langelille, Munnekeburen, 

Scherpenzeel en Slijkenburg. 

 

1.5 

 

Reconstructie Lemsterweg 

Het college besluit om de inrichting van de Lemsterweg te wijzigen. De snelheid van de 

weg wordt gewijzigd van 80 naar 60 km/uur. De uitvoering vindt plaats in het najaar van 

2021. 

 

Besluit 

a. Het college besluit om inrichting Lemsterweg te wijzigen; 

b. De procedure te starten om de Lemsterweg af te waarderen van 80 km/uur naar 60 

km/uur; 

c. De kosten te dekken uit het krediet FCL 72148 van €600.000,- 

 

1.6 

 

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Sw Fryslân 

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van 

de GR Sw Fryslân. Het algemeen bestuur van de GR Sw Fryslân heeft de betreffende 

stukken voorlopig vastgesteld op 26 maart. De jaarrekening en de begroting 2022 zijn 

sluitend. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de 

jaarrekening 2020. Het college doet het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te 

dienen. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de GR SW 

Fryslân, en deze stukken aan de raad aan te bieden; 

b. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen; 

c. De raad voor te stellen om algemeen bestuur van de GR Sw Fryslân hierover door 

middel van bijgevoegde brief te informeren. 

 

1.7 

 

Restauratie locomotief 

Voor de restauratie van de locomotief voor Noordwolde verleent de gemeente een 

subsidie van € 15.750,00. 

 

Besluit 

a. Instemmen met een gemeentelijke bijdrage van € 15.750 aan de restauratie van de 

locomotief; 

b. De bijdrage als incidentele subsidie te verstrekken; 

c. Het subsidiebedrag van € 15.750 ten laste te brengen van het budget Promotieplan 

Recreatie en Toerisme. 

 

1.8 

 

Memo raad: Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021 

Fryslân Werkt! Is een samenwerking tussen gemeenten, UWV, provincie, sociale 

partners en onderwijsinstellingen. Vanaf 1 januari 2021 moeten de eisen over de 

dienstverlening aan werkgevers en het bemiddelen van kandidaten explicieter worden. 

Daarom is er een “Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021” 

vastgesteld. In dit plan is vastgelegd welke werkgeversdienstverlening we in de 

arbeidsmarktregio bieden, hoe onze gezamenlijke werkwijze eruit ziet en welke doelen 

we willen realiseren. Het college heeft ingestemd met dit plan. 

 

Besluit 

a. Instemmen met het Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021 
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b. De raad middels bijgevoegd memo informeren 

 

1.9 

 

Memo mogelijk te lage beslagvrije voet bijstandsgerechtigden 

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

berichtgeving over de mogelijk te laag vastgestelde beslagvrije voet 

bijstandsgerechtigden. 

 

Besluit 

a. De raad middels bijgevoegde memo te informeren over de mogelijk te laag 

vastgestelde beslagvrije voet bijstandsgerechtigden. 

 

1.10 

 

Uitnodiging informatieve bijeenkomst dienstverlening en organisatieontwikkeling 

Het college heeft ingestemd met het verzenden van de uitnodiging aan de 

gemeenteraad voor de informatieve bijeenkomst dienstverlening en 

organisatieontwikkeling. 

 

Besluit 

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de leden van de 

gemeenteraad. 

 

1.11 

 

Memo uitvoeringsplan brede aanpak dakloosheid 

Het college neemt kennis van het uitvoeringsplan brede aanpak Dakloosheid Fryslân. 

Dit plan is in opdracht van het PO SDF opgesteld door het Sociaal Domein Fryslân 

(SDF) in samenwerking met de aanbieders voor maatschappelijke opvang en een 

afvaardiging van Friese gemeenten. Het uitvoeringsplan is de uitwerking en 

omschrijving van het plan Brede Aanpak Dakloosheid dat eind 2020 verschenen is. Dat 

plan is reeds in december aan de Raad ter kennisgeving aangeboden. 

 

Besluit 

a. Kennis nemen van het uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân 

b. Middels een memo het uitvoeringsplan voorleggen aan de raad 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021 

de secretaris,                   de burgemeester,  

 

  

 

 

 

 


