
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 28 september 2021 

 

 

  

 

1.1 

 

 Overeenkomst lokale Wmo inkoop 

De colleges van de OWO-gemeenten passen de contracten met Wmo-

aanbieders aan. Hierdoor verandert de manier van indexeren van tarieven. Ook 

is voor bepaalde ondersteuningsvormen de afronding van de tarieven 

aangepast. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn 

gemeenten verplicht om een reële prijs aan zorgaanbieders te betalen. Met deze 

wijzigingen houden de OWO-gemeenten zich aan de wet en blijft de zorg 

betaalbaar. 

 

Besluit: 

a. Vanaf 1 augustus 2021 de Wmo-tarieven op basis van reële prijzen te 

indexeren, gebaseerd op een mix van voor de zorg bedoelde cao’s en daarom 

art. 7, lid 3 van de ‘Overeenkomst Wmo-ondersteuning 2020 en verder 

gemeente Weststellingwerf’ te wijzigen; 

b. De tarieven voor dagbesteding, dagbesteding plus, arbeidsmatige 

dagbesteding en activerende groepsbegeleiding vanaf 1 augustus 2021 niet 

langer af te ronden naar een door 60 deelbaar bedrag; 

c. De Wmo-aanbieders tot en met 31 juli uit te betalen conform de 

overeenkomst/tarieven zoals die vanaf die datum geldig zijn; 

Daarvoor: 

d. De tarieven 2021 en overeenkomst 2021 vast te stellen; 

e. De aanbieders de overeenkomst ter ondertekening aan te bieden. 

 

1.2 

 

 Memo Beleidsbrief Comprix 2022 0098128705 

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 scholen voor openbaar basisonderwijs horen bij het 

schoolbestuur Comprix. De begroting 2022 van Comprix wordt in het najaar van 

2021 geschreven. De wensen en ideeën voor de begroting heeft Comprix in een 

beleidsbrief geschreven. Deze beleidsbrief is aan de gemeente gestuurd met de 

vraag of de gemeente het eens is met de inhoud van de brief en of er nog 

aanvullingen zijn. Het college van B&W heeft de beleidsbrief voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Beleidsbrief 2022; conform artikel 23 van het bestuursreglement met een 

zienswijze procedure – zoals afgesproken- voor te leggen aan de gemeenteraad 

conform bijgevoegd memo. 
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1.3 

 

 Beantwoording art. 31 RVO vragen over de Lycklamaweg Wolvega 

Het college van B&W heeft artikel 31 vragen ontvangen over de Lycklamaweg te 

Wolvega. De vragen zijn beantwoord in een brief. 

 

Besluit: 

a. De door de lijst Marlene Postma gestelde vragen artikel 31 RvO te 

beantwoorden met bijgevoegde brief. 

 

1.4 

 

 Informatieve bijeenkomst lokaal gezondheidsbeleid 

Het college heeft besloten de raadsleden uit te nodigen voor een informatieve 

bijeenkomst over het lokaal gezondheidsbeleid op 27 september 2021. 

 

Besluit: 

In te stemmen met het organiseren van een informatieve bijeenkomst m.b.t. het 

lokaal gezondheidsbeleid op 27 september 2021. 

 

1.5 

 

 Controlecommissie: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de 

jaarstukken 2021 (inclusief procesnormenkader) 

Het college besluit om in te stemmen met het Controleprotocol voor de 

accountantscontrole op de jaarstukken 2021 (inclusief procesnormenkader). In 

dit protocol zijn de algemene uitgangspunten voor de controle opgenomen en 

een overzicht met relevante wet- en regelgeving. 

 

Besluit: 

In te stemmen met het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de 

jaarstukken 2021 (inclusief procesnormenkader) 

 

 

 
Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 september 2021. 

 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


