
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 6 juli 2021 

 

  

  

1.1 

 

Kwijtschelden huur amateursportorganisaties Q1 2021 

Het college scheldt de huur kwijt aan de amateursportorganisaties en sport-

organisaties zonder winstoogmerk die bij de gemeente Weststellingwerf 

accommodaties hebben gehuurd in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 

2021. 

 

Besluit: 
a. Instemmen om de huur aan amateursportorganisaties in de periode van 1 

januari t/m 31 maart 2021 kwijt te schelden  
b. Instemmen om de huur aan sportorganisaties zonder winstoogmerk kwijt te 

schelden in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021, die niet onder de 
compensatieregeling van het Rijk vallen. 

 

1.2 

 

Principeverzoek Steggerdaweg 104 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een nieuw 

bestemmingsplan op het adres Steggerdaweg 104 in Steggerda om een 

bewaarloods voor de opslag van landbouwproducten te kunnen 

realiseren. 

 

Besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan een nieuw bestemmingsplan op het adres 

Steggerdaweg 104 te Steggerda. 

 

1.3 

 

Incidentele subsidie stichting Epic Youth 

Het college heeft besloten een incidentele subsidie van € 2.500 toe te kennen aan 

de stichting Epic Youth. Epic Youth gaat een Game Evenement uitvoeren voor en 

met de jongeren van Weststellingwerf. De activiteiten zijn digitaal en daarmee 

‘coronaproof’. Hierdoor kan er toch een grootschalig evenement voor jongeren 

plaatsvinden dat hen vertier biedt, waar ze nuttige vaardigheden ontwikkelen en 

sociale contacten opdoen. In totaal investeren de initiatiefnemers € 7.635. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met subsidie voor de Stichting Epic Youth. 

b. De kosten van € 2.500 te dekken uit het Corona ondersteuningsprogramma 

 Jeugd/Wmo. 

 

1.4 

 

Memo raad + Voortgangsbericht (2) Transitievisie Warmte Weststellingwerf en 

informatieve bijeenkomsten 

In samenwerking met Ooststellingwerf en Opsterland werkt Weststellingwerf aan de 

Transitievisie Warmte Weststellingwerf. Voor de raadsleden van de drie gemeenten 

worden hiervoor twee informatieve OWO-raadsbijeenkomsten georganiseerd. Het 

college informeert de gemeenteraad met een tweede voortgangsbericht over de 

stand van zaken. 
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Besluit: 

a. Kennis te nemen van het 2e OWO-voortgangsbericht Transitievisie Warmte; 

b. Het 2e OWO-voortgangsbericht Transitievisie Warmte met bijgaand raadsmemo 

toe te sturen aan de gemeenteraad; 

c. In te stemmen met het laten organiseren van twee informatieve OWO-

raadsbijeenkomsten Transitievisie Warmte (september en november). 

 

1.5 

 

Memo Veranderingen in bekendmakingen en Westwijzer 

Op 1 juli 2021 gaat de Wet elektronische publicaties in. Gemeenten zijn dan verplicht 

om alle officiële publicaties op Overheid.nl te publiceren. Daarnaast gaat 

Weststellingwerf vanaf september 2021 de maandelijkse gemeentelijke 

informatiepagina Westwijzer combineren met de wekelijkse bekendmakingen in de 

krant. Deze Westwijzer mét bekendmakingen komt dan wekelijks uit en is te vinden 

in de huis-aan-huis editie van de lokale krant Stellingwerf. Het college besluit om de 

gemeenteraad via een memo over deze veranderingen te informeren. 

 

Besluit: 

a. Kennis nemen van memo ‘Veranderingen in bekendmakingen en Westwijzer’ 

b. Memo ‘Veranderingen in bekendmakingen en Westwijzer’ ter informatie delen met 

de gemeenteraad 

 

1.6 

 

Regionale inkoop voor nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022. 

Binnen de nieuwe Wet inburgering moeten statushouders de Nederlandse taal op 

een zo hoog mogelijk niveau leren. Dat kan via drie verschillende leerroutes. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van de leerroutes. De OWO-

gemeenten bereiden zich samen voor op de invoering van deze wet. Het college 

heeft besloten om de leerroutes in regionaal verband in te kopen. En stelde de 

startnotitie Wet inburgering 2022 vast waarin staat hoe de OWO-gemeenten de 

inkoop van de leerroutes willen vormgeven. 

 

Besluit: 
a. Verlenen van het mandaat conform het mandaatbesluit Europese aanbesteding 

Leerroutes t.b.v. de nieuwe wet inburgering van arbeidsmarktregio Fryslân.  
b. In te stemmen met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de OWO 

startnotitie Wet inburgering 2022. 
 

1.7 

 

Brief Beantwoording artikel 31 vragen Veteranendag 2021 (CDA) 

Landelijk is opgeroepen een Witte Anjer Perkje in te richten om veteranen te eren. 

Het CDA heeft naar aanleiding hiervan – en ter ere van de landelijke Veteranendag 

op 26 juni, hier vragen over gesteld. De vragen zijn door het college beantwoord. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de antwoorden op de artikel 31 vragen van het CDA, conform 

bijgevoegde conceptbrief. 

 

1.8 

 

Memo Verlenging beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

(TONK) 2021 

Het college heeft de beleidsregels die zijn vastgesteld om de landelijke TONK-

regeling uit te voeren met 3 maanden verlengd. Huishoudens die te maken hebben 

met een terugval in inkomen van meer dan 30% als gevolg van de “corona-crisis” 

komen mogelijk in aanmerking voor financiële bijstand van de gemeente. 
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Besluit: 

a. De beleidsregels verlenging Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK 

2021 vaststellen. 

b. De raad middels bijgevoegde memo informeren over de stand van zaken en 

verlenging TONK 

 

1.9 

 

Memo effecten meicirculaire 2021 gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee 

betalen zij een deel van hun uitgaven. Drie keer per jaar geeft het Rijk in een 

zogenaamde circulaire een update van de hoogte van de uitkering uit het fonds. 

Burgemeester en wethouders zijn geïnformeerd over de gevolgen van de 

meicirculaire 2021 en hebben besloten de memo over deze gevolgen ter informatie 

aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van de effecten van de meicirculaire 2021 gemeentefonds. 

b. Akkoord gaan met de inhoud van bijgevoegde memo aan de raad. 

c. Bijgevoegd memo ter informatie aanbieden aan de raad. 

 

1.10 

 

Brief raad inkoop jeugdhulp 2022 

Het college B&W heeft besloten de raad via een brief te informeren over de inkoop 

van jeugdhulp. In deze brief wordt de raad geïnformeerd over hoe zij om dienen te 

gaan met vragen van aanbieders over de inkoop van jeugdhulp. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de raad over de inkoop jeugdhulp 2022 

b. Bijgevoegde brief ter kennisgeving naar de raad te sturen 

 

1.11 

 

Aanvraag ontheffing APV art. 5.6. 

Het college heeft een aanvraag voor ontheffing op artikel 5.6. van de APV 

ontvangen. In dit artikel staat onder meer dat aanhangwagens en caravans niet 

langer dan drie dagen op een openbare parkeerplaats mogen worden geparkeerd. 

Het college heeft besloten om de aanvraag af te wijzen 

 

Besluit: 

a. de aanvraag voor een ontheffing op art. 5.6 van de APV af te wijzen 

b. de aanvragen middels bijgaande conceptbrief te informeren 

 

1.12 

 

Memo Voortgangsrapportage Regiodeal 

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de Regiodeal 

Zuidoost Friesland. Als bijlage bij het memo wordt de voortgangsrapportage 2020 

meegestuurd, het bijlagenboek en de informatie brief voor de partners van de 

Regiodeal. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Regiodeal 2020, het 

bijlagenboek en de informatie brief Raden, Staten en AB. 

b. In te stemmen met het memo “update Regiodeal Zuidoost Friesland juni 

2021” en dit memo met de bijlagen te versturen naar de gemeenteraad. 
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1.13 

 

Memo stand van zaken kinderopvangtoeslag affaire 

Het college heeft besloten de raad middels een memo nader te informeren over de 

laatste stand van zaken in de kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Besluit: 

De raad middels bijgevoegde memo informeren over de stand van zaken van de 

kinderopvangtoeslagaffaire 

 

1.14 

 

Toevoegen van appartementen Markt 33 

Het college besluit om het toevoegen van 3 volwaardige appartementen aan de 

Markt 33 in Wolvega in 

principe toe te staan. Het gaat hierbij om appartementen die voldoen aan het 

bouwbesluit, waarvoor 

draagvlak in de omgeving is, de grootte voldoende wordt geacht en parkeren op 

eigen terrein is geregeld. 

 

Besluit: 

a. Het college besluit om het toevoegen van 3 volwaardige appartementen aan de 

Markt 33 in Wolvega in principe toe te staan. 

 

1.15 

 

Convenant Woonplaatsbeginsel 

Per 1 januari 2022 treed de Wet wijziging woonplaatsbeginsel inwerking. Het 

woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de 

jeugdhulp. In het Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd staan 

aanvullende afspraken voor het invoeren van de wijzigingen. Het college heeft 

besloten het Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd te ondertekenen. 

Daarmee belooft de gemeente zich te houden aan de afspraken voor de invoering. 

Zodoende wil de gemeente voorkomen dat er onduidelijkheden kunnen ontstaan die 

nadelig zijn voor de betrokkenen. 

 

Besluit: 

a. Het bijgevoegde convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te 

ondertekenen. 

 

1.16 

 

Memo TenneT voorlopige stop terugleveren aan energienet 

Het college besluit om een memo van de RES regiegroep over teruglevering aan het 

energienet aan de raad toe te sturen. 

 

Besluit: 

a. Bijgevoegde memo inclusief bijlagen (bijlage 1 t/m 4) naar de raad sturen. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021,. 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 


