t’
gemeente

Weststellingwerf
Vastgestelde besluitenliist colleae van B&W van 9 juli 2019

Afdeling Sociaal Domein
2019-008235/c
Onderwerp:
Vroegsignalering van schulden, deelname aan
project Amargi (Vroege hulp bij geldzorgen)

Het college besluit:
a. in te stemmen met deelname aan project Amargi
(Vroege hulp bij geldzorgen)

2.

Afdeling Sociaal Domein
0098-AZK-53124
Onderwerp:
Vaststellen aangepaste Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling

Het college besluit:
a. De aangepaste Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van de gemeente
Weststellingwerf vast te stellen

3.

Afdeling Ruimte
2019-008187/c
Onderwerp:
Adviesverzoek ministerie van EZK aan de
gemeente inzake een aanvraag
omgevingsvergunning van Vermilion voor het
uitvoeren van een diepboring (proefboring) op
gaswinlocatie Blesdijke

Het college besluit:
a. Het ministerie ten aanzien van het uitvoeren van een
diepboring op gaswinlocatie Blesdijke” conform
bijgevoegde conceptbrief nr. 2019-660231u, te
adviseren de vergunning te weigeren vanwege het
negatieve gemeentelijk beleid inzake gaswinning
b. Het ministerie te adviseren de diverse gemeentelijke
deeladviezen bij de vergunning te betrekken, mocht
het ministerie de vergunning toch verder in procedure
brengen
c. De gemeenteraad middels bijgevoegde memo nr.
201 9-1 6957 intern te informeren

4.

Afdeling Sociaal Domein
0098-AZK-53549
Onderwerp:
Bezwaar compensatieregeling ozb

Het college besluit:
a. Het bezwaar over te nemen een vv De Blesse alsnog
gelegenheid te geven een compensatieaanvraag ozb
over 2018 in te dienen

5.

Afdeling Ruimte
2019-00821 3-2c
Onderwerp:
Metingen magneetveldcontour Onderstation
Wolvega

Het college besluit:
a. Geen metingen uit te voeren naar de 0.4microtesla
contour bij het onderstation aan de Haulerweg 12 te
Wolvega
b. De raad middels bijgevoegd memo nr. 201916707/intern te informeren over bovenstaande

6.

Afdeling Sociaal Domein
2019-00831 81c
Onderwerp:
Wmo 2020 vaststellen reële prijs en opzeggen
huidige contracten

Het college besluit:
a. De huidige basisovereenkomst met Wmo aanbieders
hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorgen,
dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf per 1
januari 2020 op te zeggen
b. Reële tarieven voor maatwerkvoorziening Wmo vast
te stellen

7.

Afdeling Sociaal Domein
Het college besluit:
201 9-008309/c
a. In te stemmen met de adviezen en overwegingen
Onderwerp:
inzake de ingediende aanvragen, zoals aangegeven
Aanvragen subsidie groot onderhoud sport 2019
in dit advies en in bijgevoegde notitie met
beoordel ingsform u 1 ieren
b. Het totaal aan te verlenen subsidies groot onderhoud
sport 2019 vast te stellen op € 11.440,50
c. Het afdelingshoofd Sociaal Domein
ondertekeningsmandaat te verlenen
in de vergadering van 9juli 2019
de burgmeter,

