
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 7 december 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Beleidsplan Dienstverlening 

Het college heeft ingestemd met het beleidsplan Dienstverlening en legt dit ter 

vaststelling voor aan de gemeenteraad. In het beleidsplan staat wat voor de 

gemeente Weststellingwerf de leidende principes bij de dienstverlening aan onze 

inwoners en ondernemers Leidende principes zijn voornemens die we gebruiken 

om te kijken hoe onze dienstverlening beter kan. In het beleidsplan staat ook wat 

we moeten uitwerken om hier uitvoering aan te kunnen geven. 

 

Besluit: 

a. Instemmen met het beleidsplan Dienstverlening en dit ter vaststelling 

voorleggen aan de gemeenteraad 

 

1.2 

 

Art. 31 RvO Blijf Stellingwarfs subsidie particuliere woningverbetering 1999 

De fractie Blijf Stellingwarfs heeft art. 31 vragen gesteld over subsidie 

Particuliere Woningverbetering 1999. Het college beantwoord deze vragen. 

 

Besluit: 

a. De vragen van Blijf Stellingwarfs met betrekking tot subsidie Particuliere 

Woningverbetering 1999 conform bijgevoegde brief te beantwoorden. 

 

1.3 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weststellingwerf 

2022 

Het College heeft besloten de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 

2022 aan de raad voor te leggen. De gemeenteraad bespreekt deze verordening 

tijdens de vergadering van 31 januari 2022. De belangrijkste wijzigingen in de 

verordening gaan over het opnemen van de financiële tegemoetkoming en een 

aantal verduidelijkingen en technische wijzigingen. 

 

Besluit: 

a. De raad voor de stellen om de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Weststellingwerf 2022’ met terugwerkende kracht vast te stellen en 

per 1 januari 2022 in werking te laten treden. 

 

1.4 

 

Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten 

De OWO-gemeenten hebben twee archiefbewaarplaatsen. Naast de 

overheidsarchieven kunnen hier ook particuliere verzamelingen 

(archieven/collecties) worden bewaard. Maar de ruimte in de 

archiefbewaarplaatsen is beperkt. Daarom heeft het college van burgemeester 

en wethouders het Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten 

vastgesteld. Hierin staat beschreven wanneer een particuliere verzameling in 

aanmerking komt over opname in de archiefbewaarplaats. 
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Besluit: 

a. Het  Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten vaststellen. 

 

1.5 

 

Art. 31 RvO  vragen van Blijf Stellingwarfs over het woningcontingent 

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

van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over het maximaal aantal 

woningen dat een gemeente mag bouwen van de provincie (woningcontingent). 

De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit: 

a. Middels bijgevoegde conceptbrief nr. 098369645, de vragen van Blijf 

Stellingwarfs over het woningcontingent te beantwoorden. 

 

1.6 

 

Vaststelling jaarprogramma onderwijshuisvesting 2022 

De gemeente moet zorgen voor de huisvesting van scholen in Weststellingwerf. 

Het college stelt het programma onderwijshuisvesting 2022 vast. In het 

programma wordt geld beschikbaar gesteld voor aanvragen van twee 

schoolbesturen. School Matthijsje kan hiermee de dakbedekking van het 

gymnastieklokaal vervangen en de Tuindorpschool kan de inrichting aanpassen 

die nodig is door de groei van het leerlingenaantal. 

 

Besluit: 

a. Het programma onderwijshuisvesting vaststellen. Dit overeenkomstig de wet 

op het primair onderwijs, de wet op het voortgezet onderwijs en de verordening 

voorzieningen onderwijshuisvesting Weststellingwerf. 

b. De raad bij de voorjaarsnota van 2022 voorstellen het bedrag beschikbaar te 

stellen en de kapitaallasten te verwerken bij het opstellen van de begroting 2023. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021, 

de secretaris,          de burgemeester, 

         

 


