
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 11 januari 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Subsidieplafonds 2022 van diverse subsidieregelingen 

Elk jaar kunnen inwoners en ondernemers subsidies aanvragen. Elke 

subsidieregeling heeft een maximaal bedrag om uit te keren, dit is het 

subsidieplafond. Hiermee beheersen we het budget. Het college heeft de 

subsidieplafonds van diverse subsidieregelingen voor 2022 vastgesteld. 

 

Besluit: 

a. De subsidieplafonds voor 2022 conform bijlage 1 vast te stellen en te publiceren. 

 

1.2 

 

Verzoek om financiële bijdrage van PC Bonifatiuskerk Ter Idzard 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten € 750 beschikbaar te 

stellen voor het vervangen van de (halogeen)binnen- en buitenlichting van de 

Bonifatiuskerk in Ter Idzard door ledverlichting. Dit bedrag wordt betaald vanuit de 

Monumentensubsidie. 

 

Besluit: 

a. Een incidentele subsidie te verstrekken van 

€ 750 voor het vervangen van de (halogeen)binnen- en buitenlichting van de 

Bonifatiuskerk door ledverlichting 

b. Dit bedrag te betalen vanuit de Monumentensubsidie 

 

1.3 

 

Memo raad, geen beroep tegen winningsvergunning Gorredijk 

Op 19 januari 2021 heeft de minister van EZK besloten de looptijd van de 

winningsvergunning Gorredijk te verlengen tot 31 december 2039. Het college heeft 

tegen dit besluit gezamenlijk met de gemeenten De Fryske Marren en Opsterland 

een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is door de minister op 19 november 

2021 ongegrond verklaard. 

Het college heeft besloten geen beroep in te stellen tegen dit besluit omdat de kans 

van slagen erg klein is. 

 

Besluit: 

a. Geen beroep in te stellen tegen het besluit van de minister van EZK om de 

looptijd van de winningsvergunning Gorredijk te verlengen; 

b. de raad van uw besluit in kennis te stellen door middel van bijgevoegd memo. 

 

1.4 

 

DVO met GGD voor taken Wvggz en Meldpunt 

Het college sluit een dienstverleningsovereenkomst af met de GGD. Deze 

overeenkomst geldt voor zowel de taken in het kader van de Wet verplichte ggz 

(Wvggz) als taken in het kader van het meldpunt zorgwekkend gedrag. Met deze 

overeenkomsten dragen we zorg voor kwetsbare personen of gezinnen binnen de 

gemeente. 
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Besluit: 

a. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst 

Collectieve taken GGD Fryslân in het kader van de Wvggz’ aan te gaan met GGD 

Fryslân. 

b. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst 

Collectieve taken in het kader van het meldpunt zorgwekkend gedrag’ aan te gaan 

met GGD Fryslân. 

c. De kosten voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomsten van € 

16.807 per jaar te dekken uit het budget WV GGZ. 

 

1.5 

 

Nieuwbouw van drie geschakelde woningen - Venepad Oosterstreek 

Het college wil een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van drie 

geschakelde woningen aan het Venepad in Oosterstreek. Op dit moment zijn 10 van 

de 12 woningen aan het Venepad gebouwd en/of vergund. In plaats van het bouwen 

van de laatste twee vrijstaande woningen is gekozen voor drie geschakelde 

woningen. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan 

betaalbare (starters) woningen. 

 

Om de vergunning te kunnen geven, moet de gemeenteraad eerst instemmen met 

het plan. Het college heeft daarom een voorstel aan de raad geschreven. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de voorgestelde nieuwbouw van 3 geschakelde woningen aan 

het Venepad te Oosterstreek; 

b. De gemeenteraad vragen om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen; 

c. Na instemming van de raad een ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter 

inzage te leggen; 

d. Als er geen zienswijzen worden ingediend, om dan de omgevingsvergunning te 

verlenen 

e. In te stemmen met de aanvulling op de anterieure overeenkomst uit 2013 

 

1.6 

 

Memo controlecommissie Financieel toezicht 2022 Provincie Fryslân 

De provincie houdt financieel toezicht op de gemeente. Elk jaar ontvangt de 

gemeente een brief van de provincie waarin staat hoe dit toezicht er in het komende 

jaar uit ziet. De gemeente heeft de brief van de provincie voor het toezicht in het jaar 

2022 ontvangen. Het college neemt kennis van deze brief en informeert de 

controlecommissie over het toezicht in 2022. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Fryslân met betrekking tot het 

financieel toezicht in 2022. 

b. In te stemmen met de memo aan de controlecommissie over het financieel 

toezicht in 2022. 

 

1.7 

 

Beantwoording art 31 vragen SDW over Wmo rechtmatig en doelmatig 

besteden zorgbudget zorgondernemingen 

De fractie van SDW heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke 

vragen gesteld. De vragen gaan over het rechtmatig en doelmatig besteden van het 

Wmo-budget door zorgondernemingen. 

 

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

heeft gesteld over het rechtmatig en doelmatig besteden van zorgbudget door 

zorgondernemingen 

 

1.8 

 

Plan van Aanpak Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

(RREW) + Provinciale subsidie Energiecoaches voor gemeenten in Fryslân 

2021 

Het college besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak voor de inzet van twee 

ontvangen duurzaamheidssubsidies. De gemeente heeft subsidie gekregen van het 

Rijk en de Provincie Fryslân, in totaal €150.000,-. Deze regeling is voor huurders en 

woningeigenaren. Het doel is dat 2000 huishoudens actief deelnemen aan de 

regeling. Dit kan door energiebesparende producten te kopen met de Groene Bon, 

een energiecoachgesprek aan te vragen of een webinar bij te wonen. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met voorliggend Plan van Aanpak om de toegekende €100.000,- 

RREW-subsidie en de toegekende €50.000,- Provinciale subsidie in te zetten; 

b. De concept Subsidieregeling RREW + Subsidie Energiecoaches (bijlage 6) en 

bijbehorend subsidieplafond (bijlage 7) vast te stellen; 

c. In te stemmen met de offerte en verwerkersovereenkomst Duurzaam Bouwloket 

(bijlage 8 en 9); 

d. In te stemmen met de offerte en verwerkersovereenkomst WeMaron (bijlage 8 en 

10); 

e. Binnen het kader van het Plan van Aanpak het afdelingshoofd Ruimte hier 

uitvoering aan te laten geven en te mandateren de onder c en d bedoelde 

overeenkomsten te ondertekenen; 

f. In te stemmen met een eigen bijdrage door de gemeente van circa €10.000,- uit 

het budget Uitvoering Energietransitie Weststellingwerf. 

 

1.9 

 

Vaststelling geactualiseerde grondprijzenbrief 2022 

Het college stelt de geactualiseerde grondprijzenbrief van 2022 vast. De 

woningbouwkavels, de kavels op de 

bedrijventerreinen en de overige (rest)gronden kennen een marktconforme stijging. 

 

Besluit: 

a. De geactualiseerde grondprijzenbrief vast te stellen voor 2022. 

 

1.10 

 

Opleggen last onder dwangsom voor Hoofdstraat West 19 Noordwolde 

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten tot het opleggen van 

een last onder dwangsom wegens brandgevaarlijke situatie op het perceel 

Hoofdstraat west 19 te Noordwolde. 

 

Besluit: 

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens brandgevaarlijke 

situatie op het perceel, Hoofdstraat west 19 Noordwolde 

 

1.11 

 

Zienswijze Kaderbrief VRF 2023 - 2026 

Het college van B&W besluit, middels het raadsvoorstel, de gemeenteraad te 

adviseren geen zienswijze in te dienen voor de kaderbrief 2023 – 2026 van de 

Veiligheidsregio Fryslân en zowel de bijgaande evaluatie van de herziene versie van 

het Dekkingsplan 2.0. Tevens geen wensen of beperkingen te uiten van 
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het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en participeren in de landelijke 

stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van het raadsvoorstel Zienswijze 2023 – 2026 

b. Kennisnemen van de evaluatie herziene versie van het Dekkingsplan 2.0. 

c. Kennisnemen van het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en 

participeren in de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s. 

 

1.12 

 

Machtiging meldplicht datalekken 

 

Besluit: 

a. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de adjunct-directeur, het 

afdelingshoofd, de teamleider, de functionaris gegevensbescherming en de privacy 

officer te machtigen datalekken te melden aan de toezichthouder. 

b. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de adjunct-directeur, het 

afdelingshoofd, de teamleider en de medewerker te machtigen datalekken te melden 

aan betrokkenen. 

c. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de adjunct-directeur, het 

afdelingshoofd en de teamleider toe te staan zo nodig een andere instantie, die 

namens de gemeente persoonsgegevens verwerkt, te machtigen datalekken te 

melden aan de toezichthouder en betrokkenen. 

d. Het besluit van 28 augustus 2016 (kenmerk 2016-006725/c) in te trekken. 

 

1.13 

 

Uitstroomconvenant Fryslan 2022 

De gemeente Weststellingwerf heeft het ‘Uitstroomconvenant Fryslân 2022’ 

getekend. Hierin worden met Friese gemeenten, woningcorporaties, 

huurdersbelangenverenigingen en zorgaanbieders afspraken gemaakt over een 

‘zachte landing’ van personen die uitstromen uit beschermd wonen of de 

maatschappelijke opvang. Met als doel het bieden van huisvesting en passende 

ondersteuning aan de mensen voor wie zelfredzaamheid niet vanzelf gaat. Waarbij 

partijen het als een gezamenlijke opgave zien om een goede samenwerking op de 

verschillende levensgebieden te bewerkstellingen. 

 

Besluit: 

a. Het ‘Uitstroomconvenant Fryslân 2022’ vast te stellen. 

b. Wethouder Zonderland te mandateren om het convenant te ondertekenen op 28 

januari 2022. 

 

1.14 

 

Advisering Omgevingskwaliteit 

De Omgevingswet verplicht straks iedereen om te zorgen voor een goede 

omgevingskwaliteit. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe deze 

zorgplicht wordt ingevuld. Daarom is er een procesvoorstel ‘Advisering 

omgevingskwaliteit’ opgesteld. Het college van B&W vraagt de raad dit 

procesvoorstel vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het raadsvoorstel Advisering omgevingskwaliteit voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 
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1.15 

 

Memo Afronding Regeling Reductie Energiegebruik 

Het college besluit om bijgevoegde memo over de afronding van de Regeling 

Reductie Energiegebruik naar de Raad te sturen. 

 

Besluit: 

a. Bijgevoegde memo naar de raad te sturen 

 

1.16 

 

Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Weststellingwerf 2022 

Het college heeft de Beheerregeling informatiebeheer gemeente Weststellingwerf 

2022 vastgesteld. Als zorgdrager is het college verantwoordelijk voor het maken en 

uitvoeren van interne regels voor het beheer van archiefbescheiden. De 

Beheerregeling informatiebeheer gemeente Weststellingwerf 2022 is een uitwerking 

van de interne regels. 

 

Besluit: 

De Beheerregeling informatiebeheer gemeente Weststellingwerf 2022 vaststellen. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022 

 

de secretaris,           de burgemeester, 

 

   

 

 


