
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 16 februari 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Beantwoording art. 31 vragen SDW jaarrekening Comprix 

Alle openbare basisscholen in Weststellingwerf worden aangestuurd door Stichting 

Comprix. In de wet staat dat schoolbesturen van openbare scholen ieder jaar een 

jaarrekening en begroting moeten indienen bij de gemeente. De gemeente houdt 

op deze manier in de gaten of er voldoende openbaar onderwijs is in de gemeente. 

De raad heeft vragen gesteld over de jaarrekening 2019 van Comprix. De vragen 

zijn door het college beantwoord. 

 

Besluit 

a. De vragen te beantwoorden conform bijgevoegde concept brief. 

 

1.2 

 

Beantwoording art. 31 vragen over terugvordering bijstand en de 

kinderopvangtoeslagaffaire 

De fracties van Lijst Marlene Postma, Groen Links en Sociaal Duurzaam 

Weststellingwerf hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van 

burgemeester en wethouders. De vragen gaan over terugvordering bijstand en de 

kinderopvangtoeslagaffaire. De vragen zijn schriftelijk door het college beantwoord. 

 

Besluit 

a.  In stemmen met de beantwoording van raadsvragen art. 31 van de Lijst Marlene 

Postma (LPM) middels bijgevoegde brief 

b.  In stemmen met de beantwoording van raadsvragen art. 31 van de Groen Links 

(GL)middels bijgevoegde brief 

c.  In stemmen met de beantwoording van raadsvragen art. 31 van Sociaal 

Duurzaam Weststellingwerf (SDW) middels bijgevoegde brief 

 

1.3 

 

Beleidsvisie ‘Het onderwijs als schatkamer’. 

Iedereen heeft goed onderwijs nodig om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

In Weststellingwerf willen we kinderen en jongeren een passende en doorlopende 

schoolloopbaan bieden. In toekomstbestendige en goede (school)gebouwen. Om 

deze ambitie waar te kunnen maken, heeft de gemeente Weststellingwerf samen 

met de schoolbesturen een beleidsvisie onderwijs opgesteld. Het college vraagt de 

raad om deze beleidsvisie vast te stellen. 

 

Besluit 

a.  Beleidsvisie ‘het onderwijs als schatkamer’ vast te stellen; 

b.  De gemeenteraad voor te stellen om de beleidsvisie ‘het onderwijs als 

 schatkamer’ vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

1.4 

 

Afwijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan het realiseren van  geluidsschermen op het  adres 
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Noordwolderweg 19 te Vinkega. 

Het college besluit af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem. Dan 

kunnen ze meewerken aan 

het realiseren van geluidsschermen op het adres Noordwolderweg 19 Vinkega. 

 

Besluit 

a. Af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem om zo mee te kunnen 

werken aan het realiseren van geluidsschermen op het adres 

Noordwolderweg 19 Vinkega 

b. De welstandscommissie van Hûs en Hiem hiervan in kennis te stellen. 

 

1.5 

 

Uitvoeringsprogramma voortijdig schoolverlaters en jongeren in een 

kwetsbare positie. 

De gemeente Weststellingwerf werkt met 6 andere gemeenten, RMC de Friese 

Wouden, het voortgezet onderwijs en MBO-scholen samen aan het verbeteren van 

de onderwijskansen. Zodat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. 

Een startkwalificatie is een diploma MBO2, havo of vwo. Voor leerlingen die tijdens 

hun onderwijscarrière problemen ervaren zijn er binnen school maar ook 

daarbuiten medewerkers actief om deze leerlingen hulp te bieden en te begeleiden. 

De afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan en over de 

begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie zijn vastgelegd in een 

uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2024. De gemeente Weststellingwerf 

heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma. 

 

Besluit 

a.  In te stemmen met het uitvoeringsprogramma voortijdig schoolverlaters en   

jongeren in een kwetsbare positie. 

 

1.6 

 

Raadsmemo Toekenning en verdeling SW middelen Corona 

Caparis NV heeft een beroep gedaan op een coronacompensatie. Op basis van 

bijgevoegd memo met de toelichting en berekeningen, is het voldoende 

aannemelijk gebleken dat zij schade hebben geleden. Wij hebben hierom besloten 

een coronacompensatie per facturatie ad € 239.182 beschikbaar te stellen. Gezien 

de omvang van het bedrag willen wij u gemeenteraad met deze memo op de 

hoogte te stellen over dit besluit. 

 

Besluit 

a. Ter kennisname aan de gemeenteraad 
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1.7 

 

Voortgang Burgernet 

Het college van B&W heeft kennis genomen van de ingekomen brief van de 

Vereniging van Groninger  Gemeenten (VGG) inzake het beheer van Burgernet in 

Noord-Nederland. Het college van B&W stemt in met de deelname aan het project 

Burgernet voor de periode van drie jaar: 2021 – 2023. Het college van B&W  stemt 

in met het voorstel voor het door de deelnemende gemeenten gezamenlijk dragen 

van onvoorziene  kosten. 

 

Besluit 

a.  Kennis te nemen van de ingekomen brief van de  Vereniging van Groninger 

Gemeenten (VGG)  inzake het beheer van Burgernet in NoordNederland. 

b.  In te stemmen met deelname aan het project  Burgernet voor de periode van 

drie jaar: 2021 –  2023  

c.  In te stemmen met het voorstel voor het door de deelnemende gemeenten 

gezamenlijk dragen van  onvoorziene kosten 

 

1.8 

 

Artikel 31 vragen bestelauto's brengstation 

De fractie van Lijst Marlene Postma heeft schriftelijke vragen gesteld aan het 

college van burgemeester en wethouders. De vragen gaan over de voorwaarden 

die onlangs zijn gesteld aan het brengen van afval bij het afvalbrengstation met een 

bestelauto. De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit 

a. Middels bijgevoegde conceptbrief de vragen van Lijst Marlene Postma te 

beantwoorden 

 

1.9 

 

Intrekken openbare ruimte 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de openbare ruimte 

Zandenweg in Ter Idzard in te trekken. 

 

Besluit 

a. Het college van burgemeester en wethouders voorstellen de openbare ruimte 

Zandenweg in Ter Idzard in te trekken. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.  
de secretaris,              de burgemeester, 

                              

 

 


