
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 1 juni 2021 

  

  

1.1 

 

CV AED Stichting Buurtbelang Lindewijk 

Het college van burgemeester en wethouders stelt €1.748 subsidie beschikbaar 

uit het dorpenfonds voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator 

(AED) door Stichting Buurtbelang Lindewijk. Het draagbare apparaat kan het 

hartritme herstellen bij een hartstilstand. In totaal investeert de stichting €4.370 

voor de aanschaf, installatie en voorlichting 

 

Besluit 

a. Instemmen met subsidie voor de aanschaf van een AED door Stichting 

Buurtbelang Lindewijk 

b. De € 1.748 ten laste brengen van het dorpenfonds 

 

1.2 

 

CV +memo financiering wethouderspensioenen 

Het college van b&w stemt in met het informeren van de gemeenteraad over de 

uitkomsten van het externe onderzoek naar de financiering van 

wethouderspensioenen. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een 

motie van de gemeenteraad. 

 

Besluit 

a. Met bijgevoegde memo en rapportage van Montae & Partners de 

gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar 

wethouderspensioenen. 

 

1.3 

 

CV Wijziging samenstelling hoofdstembureau 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf 

heeft de heer J. Jongebloed en de heer R. Kappers benoemd tot 

lid/plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend lid van het 

hoofdstembureau in de gemeente Weststellingwerf. Zij vervullen een 

opengevallen plaats tot 1 januari 2022. 

 

Besluit 

De heer J. Jongebloed benoemen tot lid/plaatsvervangend voorzitter en de heer 

R. Kappers tot plaatsvervangend lid hoofdstembureau tot 1 januari 2022; 

 

1.4 

 

CV informatiebijeenkomst OWO raden Omgevingswet 

Het college besluit de raad een uitnodiging te sturen voor de bijeenkomst van de 

raden van de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf over 

de Omgevingswet. 

 

Besluit 

a. Raad bijgaande uitnodiging sturen voor de informatiebijeenkomst met de 

raden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland in het kader van de 

Omgevingswet. 
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1.5 

 

CV + memo Voortgangsbericht Transitievisie Warmte Weststellingwerf en 

Uitgangspuntennotitie 

In samenwerking met Ooststellingwerf en Opsterland werkt Weststellingwerf aan 

de Transitievisie Warmte Weststellingwerf. Het college informeert de 

gemeenteraad over de uitgangspunten die worden gebruikt bij het maken van 

deze visie en over de stand van zaken. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van het OWO-voortgangsbericht Transitievisie Warmte; 

b. Het OWO-voortgangsbericht Transitievisie Warmte (incl. de OWO-

uitgangspuntennotitie) met bijgaande raadsmemo toe te sturen aan de 

gemeenteraad. 

 

1.6 

 

CV  Juridische fusie Stichting Doomijn peuterspeelzalen en Stichting 

Travers Kinderopvang 

De houder van een aantal peuteropvanglocaties in de gemeente 

Weststellingwerf is Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. Deze stichting is 

onderdeel van de Travers Groep in Zwolle. De Travers Groep bestaat uit 

verschillende stichtingen voor welzijn, kinderopvang en peuteropvang. De 

Travers Groep heeft besloten om de onderdelen Stichting Doomijn 

Peuterspeelzalen en Stichting Travers Kinderopvang te fuseren. Het college van 

Weststellingwerf heeft kennisgenomen van dit besluit. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de juridische fusie tussen Stichting Doomijn en Stichting 

Travers Kinderopvang. 

b. Doomijn op basis van de bijgevoegde conceptbrief te informeren over het 

collegebesluit . 

 

1.7 

 

CV + memo raad ontwerp bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ontwerp 

bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 en de bijbehorende stukken 

(reactienota, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidshinder). 

De bekendmaking hiervan vindt plaats via een persbericht/publicatie. 

 
Besluit 

a. in te stemmen met de reactienota "overleg- en inspraak bestemmingsplan 
Lindewijk deelgebied 2" 
b. in te stemmen met: 
-  het ontwerp bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2 
-  het ontwerp beeldkwaliteitsplan Lindewijk deelgebied 2 
-  het ontwerp besluit hogere waarde Lindewijk deelgebied 2 
c. de ontwerp stukken voor 6 weken ter inzage te leggen 
d. de raad middels bijgevoegd memo nr. 0098317916 te informeren 
 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021, 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 


