
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 16 maart 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Brief  RvO 31 vragen verlengen pilot Griffioenpark 3 

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen van Lijst 

Marlene Postma. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van het voorstel om 

de pilot Griffioenpark 3 met twee jaren te verlengen. 

 

Besluit 

a. Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen 

b. Instemmen met het versturen van de brief (vragen en antwoorden) aan Mevr. 

Postma met een afschrift aan de raadsleden 

 

1.2 

 

Memo: Brief Ministerie BZK, betreffende stand van zaken Klimaatakkoord 

Gebouwde Omgeving  (ter informatie en ter afronding van toezegging 183  

Algemene Raadscommissie van 11 januari jl.) 

Bij het bespreken van het raadsvoorstel Transitievisie Warmte Weststellingwerf 

en de daarbij gestelde vragen over woonlastenneutraliteit heeft het college 

aangekondigd de van het Ministerie BZK ontvangen brief ter informatie toe te 

sturen aan de gemeenteraad. Deze brief gaat in op de stand van zaken 

Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Hierin staat onder meer dat 

woonlastenneutraliteit ook voor de rijksoverheid het uitgangspunt is. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van BZK betreffende stand 

van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving d.d. 14 januari 2021 

(0098277609); 

b. Ter voldoening aan de in de Voortgangslijst -Commissie/Raad- gedane 

aankondiging deze brief met bijgaande memo (0098104466) ter informatie aan te 

bieden aan de gemeenteraad (met specifieke verwijzing naar het gestelde onder 

punt 2 Betaalbaarheid). 

 

1.3 

 

Meerjaren Uitvoeringsplan verkeersveiligheid Fryslân 2021-2025 

De gemeente Weststellingwerf heeft in de jaren 2011 tot en met 2020 jaarlijks 

een werkplan Permanente Verkeerseducatie uitgevoerd. In dit plan staat welke 

acties de gemeente uitvoert om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het 

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân betaalde de helft van de kosten. 

Hierdoor konden acties zoals verkeersmarkten, E-bikedagen en 

scootmobieltrainingen worden georganiseerd. Het college van de gemeente 

Weststellingwerf heeft besloten om ook in de jaren 2021-2025 jaarlijks een 

werkplan Permanente Verkeerseducatie uit te voeren. De helft van de kosten 

worden weer door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân betaald. 

 

Besluit 

a. Het continueren van de uitvoering van Permanente Verkeerseducatie voor de 

jaren 2021-2025. 
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b. De benodigde financiële middelen voor de periode 2021 – 2025 te dekken uit 

de bestaande middelen FCL 60810 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021,  
de secretaris,         de burgemeester, 

                           

 


