
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 20 april 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Memo  Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2022 

Op 13 april 2021 is door het college van b&w kennis genomen van de Inkoopstrategie 

Specialistische Jeugdhulp 2022. Deze inkoopstrategie bevat keuzes die gelden voor de 

jeugdhulp vanaf 2022. Deze inkoopstrategie zal met de gemeenteraad worden gedeeld. 

 

Besluit 

a. Kennis te nemen van de Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2022 

b. Akkoord te gaan met bijgevoegde memo voor de raad over deze inkoopstrategie 

c. De bijgevoegde memo en de inkoopstrategie ter kennisgeving aan de raad te sturen 

 

1.2 

 

RV Benoemen leden raad van toezicht Comprix. 

De openbare basisscholen in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en 

Weststellingwerf horen bij Stichting Comprix. Aan de stichting is een raad van toezicht 

verbonden. Deze raad houdt toezicht op de werkzaamheden van de bestuurder, de 

resultaten en de kwaliteit van de openbare basisscholen. De raad van toezicht bestaat uit 

ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Omdat de voorzitter van de raad aftreedt is er 

een vacature ontstaan. Na een wervingstraject stelt de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) van de openbare scholen voor om de heer Joost Visser 

en mevrouw Nine Nooter voor te dragen als leden van de raad van toezicht. Het college 

besluit om het verzoek van de GMR voor te leggen aan de gemeenteraad van 

Weststellingwerf. Dezelfde procedure vindt ook in de gemeenten Opsterland en 

Ooststellingwerf plaats. 

 

Besluit 

Conform bijgevoegd concept de raad voor te stellen: 

a. De heer Joost Visser te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting   

  Comprix voor de eerste termijn; 

b. Mevrouw Nine Nooter te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting   

  Comprix voor de tweede termijn. 

 

1.3 

 

Handhavingsprocedure Nijverheidsstraat 29 

Op het adres Nijverheidsstraat 29 in Noordwolde is een bedrijf dat handelt in metalen 

gevestigd. De hiervoor aangevraagde omgevingsvergunning is buiten behandeling 

gelaten. Ook zijn er andere milieuovertredingen geconstateerd. Het college van B&W 

heeft daarom besloten om een handhavingsprocedure te starten. 

 

Besluit 

a. Het voornemen uit te spreken om een last onder dwangsom op te leggen om de 

milieuovertredingen ongedaan te maken. 
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1.4 

 

Beantwoording art. 31 vragen LMP mbt Griffioenpark 3 

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

Postma. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van het verlengen van de pilot 

Griffioenpark 3. 

 
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 
 
 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021  
de secretaris,      de burgemeester, 

                           

 

 


