
 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 8 juni 2021 

 

 

  

 

 

 

1.1 

 

CV Subsidie dorpenfonds Pure Passion for Youth 

Het college van burgemeester en wethouders stelt €4.383 subsidie beschikbaar uit 

het dorpenfonds voor Pure Passion voor Youth. Deze enthousiaste en betrokken 

groep bewoners wil jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op een positieve manier 

stimuleren. Dit doen ze het organiseren van aansprekende activiteiten. Na een 

succesvolle aanloop, wil de groep zich de komende jaren structureel inzetten voor 

de jongeren. Ze investeren daarvoor in totaal €10.963. 

 

Besluit 

a. Instemmen met subsidie voor het initiatief Passion for Youth 

b. De €4.383 ten laste brengen van het dorpenfonds 

 

1.2 

 

cv vaststellen beschrijving totstandkoming  integraal strategisch 

huisvestingsplan onderwijs 2021 

In het collegeprogramma 2018-2022 is in bestuursopdracht 8 vastgelegd dat er een 

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (ISHP) gemaakt zal worden. In de 

onlangs vastgestelde beleidsnotitie “Het onderwijs als schatkamer” zijn de 

uitgangspunten voor het ISHP verder omschreven. In de begroting 2021 is 

vastgelegd dat er dit jaar met het ISHP gestart wordt. Nu is een beschrijving 

totstandkoming gemaakt waarin het proces staat om tot het ISHP te komen. Het 

college van B&W stelt deze beschrijving totstandkoming vast. 

 

Besluit 

Akkoord gaan met de beschrijving totstandkoming integraal strategisch 

huisvestingsplan onderwijs 2021 

 

1.3 CV Wonen- en zorg visie Weststellingwerf 

De huidige woonvisie loopt eind 2021 af en moet worden vernieuwd. Met het oog op 

de ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van o.a. wonen, duurzaamheid, 

leefbaarheid en zorg gerelateerd wonen hebben burgemeester en wethouders 

besloten de komende periode te werken aan een integrale woon- en zorgvisie. 

 

 

Besluit 

a. In te stemmen met het realiseren van een analyse document met de dilemma’s 

uitgewerkt rond zorg en wonen. 

b. In te stemmen met het omschreven doel en het proces hiertoe. 

c. In te stemmen met de gunning aan RIGO voor de uitvoering van de opdracht voor 

ondersteuning hierbij. 

 

1.4 RV Voorjaarsnota 2021 / Kadernota 2022-2025 
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 Voorjaarsnota 2021 / Kadernota 2022-2025 

Persbericht is reeds verstuurd. 

 

Besluit 

a.  Kennis te nemen van het boekwerk Voorjaarsnota 2021 / Kadernota 2022 – 

2025 

b. De begrotingswijziging voor de jaarschijf 2021 vast te stellen 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021, 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 


