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 CV Straatnaamgeving Deelgebied 2 Lindewijk 

Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad Bestemmingsplan Lindewijk 

deelgebied 2 vastgesteld. Binnenkort wordt gestart met de eerste fase van de 

gronduitgifte van dat gebied. Omdat er sprake is van een nieuwe verkaveling ten 

opzichte van het straatnaambesluit Lindewijk uit 2002 hebben burgemeester en 

wethouders besloten de straatnamen Oranjetipje en IJsvogelvlinder toe te 

voegen. 

 

Besluit: 

a. Het nieuwe, verlengde deel van de straat Koolwitje te benamen als Oranjetipje 

(in geel aangegeven) 

b. Het verlengde deel van Dagpauwoog te wijzigen in de naam IJsvogelvlinder 

(in blauw aangegeven) 

 

1.1 

 

 CV + MEMO  Bestuurlijke fusie VO 

De besturen van Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en 

Weststellingwerf en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf 

willen per 1 januari 2022 fuseren. 

Het college van Weststellingwerf heeft over deze fusie een positief advies 

gegeven aan Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland Weststellingwerf. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de documenten met betrekking op de voorgenomen 

fusie tussen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf en 

Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en Weststellingwerf; 

b. Positief te besluiten over de voorgenomen fusie zoals genoemd onder a; 

c. De raad te informeren over de voorgenomen fusie op basis van het 

conceptmemo (bijlage 5). 

d. SVOSW schriftelijk te informeren over het besluit onder b op basis van 

conceptbrief (bijlage 6). 

 

1.2 

 

 CV Verlenging samenwerkingsovereenkomst JOGG 2021-2024 

De samenwerkingsovereenkomst met Stichting Jongeren op Gezond Gewicht 

(JOGG) loopt af. Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst 

met de landelijke Stichting JOGG te verlengen met een periode van drie jaar. De 

gemeente Weststellingwerf blijft zich met de aanpak Jongeren op Gezond 

Gewicht inzetten op het verder realiseren van een gezonde omgeving voor 

kinderen en jongeren. Dit voor het bevorderen van hun fysieke en mentale 

gezondheid. 

 

Besluit: 

De portefeuillehouder Volksgezondheid de samenwerkingsovereenkomst met de 
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landelijke Stichting JOGG voor de periode oktober 2021 – oktober 2024 te laten 

ondertekenen. 

 

1.3 

 

 CV + memo Vervolg planvoorbereiding Lycklamaweg 

Het college van B&W informeert de gemeenteraad middels een memo dat er op 

vijf locaties in Wolvega verkeerstellingen worden uitgevoerd. Mede op basis 

hiervan wordt bepaald welk vervolg er aan het herinrichtingsplan voor de 

Lycklamaweg kan worden gegeven. 

 

Besluit: 

a. De gemeenteraad te informeren over uw besluit van 2 november jl. 

betreffende de     Lycklamaweg 

 

1.4 

 

 CV: Beantwoording Art. 31 vragen SDW scootmobiel 

De fractie van SDW heeft het college van burgemeester en wethouders 

schriftelijke vragen gesteld. De vragen gaan over scootmobielen die de 

gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan inwoners 

verstrekt. De vragen zijn schriftelijk door het college beantwoord. 

 

Besluit: 

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de art. 31 vragen die SDW 

over scootmobielen heeft gesteld. 

 

1.5 

 

 CV + memo raad Definitieve getallen begrotingen inzake ‘project Zuidelijke 

Poort en de quick win Regiodeal’ 

Het college van B&W heeft besloten als gevolg van een toezegging van 

wethouder Hoen de raad te informeren over de Definitieve getallen begrotingen 

inzake ‘project Zuidelijke Poort en de quick win Regiodeal’. 

 

Besluit: 

a. De raad middels bijgevoegde memo te informeren over Definitieve getallen 

begrotingen inzake ‘project Zuidelijke Poort en de quick win Regiodeal’ 

 

 

 
 
Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021, 

de secretaris,            de burgemeester, 

         

 

 


