
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 31 augustus 2021 

 

  

  

1.1 

 

Antwoord aan de raad op ingediende motie 35 over regenwaterreservoirs bij 

bestaande openbare gebouwen 

Bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2024 is een motie 

ingediend. Het college van B&W besluit naar aanleiding van deze motie dat er geen 

regenwaterreservoirs bij bestaande openbare gebouwen worden aangelegd. 

Reden hiervoor is: 

• De lange terugverdientijd (vaak meer dan 50 jaar) sluit niet aan op de uitgangspunten 

van het plan van aanpak verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

• Dit is een zeer geringe reductie van CO2 ten opzichte van de benodigde 

investering/werkzaamheden. 

• Wateroverlast treedt op bij hevige buien waarbij in korte tijd veel regenwater valt. Het 

tegengaan van regenwateroverlast vraagt om de meest vergaande maatregelen. Het 

benutten van regenwater voor toiletten wordt gezien als een zeer kleine maatregel. 

Bij nieuwbouw of verbouw van openbare gebouwen zal per gebouw de mogelijkheid 

voor de aanleg van een regenwaterreservoir opnieuw bekeken worden. 

Daarnaast zal worden bekeken of er een subsidieregeling kan worden ingesteld voor 

particulieren die een regenwaterreservoir willen aanleggen. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. In te stemmen om met de bijgevoegde memo de motie 35 over regenwaterreservoirs 

bij  bestaande openbare gebouwen te beantwoorden. 

 

1.2 

 

Kwijtschelden huur amateursportorganisaties Q2 2021 

Het college scheldt 75% van de huur kwijt aan de amateursportorganisaties en 

sportorganisaties zonder winstoogmerk die bij de gemeente Weststellingwerf 

sportaccommodaties hebben gehuurd in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. Instemmen om 75% van de huur aan amateursportorganisaties in de periode van 1 

april t/m 30 juni 2021 kwijt te schelden 

b. Instemmen om 75% van de huur aan sportorganisaties zonder winstoogmerk kwijt te 

schelden in de periode van 1 april t/m 30 juni 2021, die niet onder de 

compensatieregeling van het Rijk vallen. 

 

1.3 

 

Jaarrekening 2020 Stichting Comprix 

Een van de taken van de gemeente Weststellingwerf is te zorgen voor voldoende 

openbaar onderwijs in de gemeente. Dit doet de gemeente onder andere door de 

begroting en jaarrekening van het schoolbestuur Comprix te beoordelen. Alle openbare 

basisscholen in de gemeente Weststellingwerf horen bij het schoolbestuur Comprix. 

De gemeente heeft de jaarrekening 2020 van Comprix ontvangen. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. In te stemmen met de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van Stichting 

Comprix. 
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b. Kennis te nemen van het verslag van de Commissie van Overleg van Stichting 

Comprix en de OWO-gemeenten. 

c. De raad te informeren conform het bijgaande raadsvoorstel met daarbij gevoegd de 

jaarrekening en bestuursverslag 2020 van Stichting Comprix. 

 

1.4 

 

Zwem4daagse de Steense 

Het college doneert per deelnemersbijdrage aan de Zwem4daagse, een bedrag van 

€2,00 aan de Maarten van der Weijden Foundation. Zoals opgenomen in de 

tarievenlijst betaalt elke deelnemer €5,20 voor deelname aan de Zwem4daagse. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. van elke deelnemersbijdrage van €5,20 aan de Zwem4daagse een bedrag van 

€2,00 te doneren aan de Maarten van der Weijden Foundation 

 

1.5 

 

Memo ledenaantallen sport 

Zoals beloofd informeert het college de gemeenteraad over de teruglopende 

lidmaatschappen bij de sportverenigingen in coronatijd. 

 

Voorgesteld besluit: 

De memo ledenaantallen sport ter kennisname aan de gemeenteraad voorleggen 

 

1.6 

 

Ondertekening aanvraag subsidie Impulsregeling Deltaplan Ruimtelijke 

adaptatie. 

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 staan negen klimaatmaatregelen 

genoemd die worden uitgevoerd om wateroverlast bij hevige regenbuien te 

verminderen. Voor een financiële bijdrage voor de uitvoering van deze 

klimaatmaatregelen vraagt het college een bijdrage aan bij het Rijk. De aanvraag 

maakt onderdeel uit van één gezamenlijke aanvraag van de Friese gemeenten, het 

Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Om de bijdrage aan te vragen moet de 

aanvraag worden ondertekend door de deelnemende partijen. Het college besluit om 

portefeuillehouder M. Rikkers-Oosterkamp een volmacht te verlenen om de aanvraag 

te ondertekenen. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. Portefeuillehouder M. Rikkers-Oosterkamp een volmacht te verlenen om de 

aanvraag te ondertekenen. 

 

1.7 

 

Memo archiefjaarverslag 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het archiefjaarverslag 2020 

vastgesteld. Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de zorg en het beheer 

van archiefbescheiden. Ook is het bijbehorende verbeterplan Archief- en 

informatiebeheer OWO versie 4.1 vastgesteld. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. Het archiefjaarverslag 2020 vaststellen. 

b. Het vastgestelde archiefjaarverslag 2020 ter kennisname voorleggen aan de raad 

via een memo. 

c. Kennisnemen van het ‘Verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO’ versie 4.1. 

d. Kennisnemen van de nieuwe planning van het ‘Toezichtsplan IBT OWO gemeenten 

Archief- en Informatiebeheer 2020-2023’ 
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1.8 

 

Memo informatie Regiofonds 

Het college stuurt een brief door aan de gemeenteraad over het Regiofonds. Dit is een 

subsidieregeling voor initiatieven uit de samenleving die passen bij de doelstellingen 

van de Regiodeal. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. Kennis te nemen van de brief over de Subsidieregeling Regiofonds Zuidoost-

Friesland van B en W Heerenveen. 

b. De brief met het begeleidende memo ter informatie aan de Gemeenteraad te sturen 

 

1.9 

 

Memo Cliëntervaringsonderzoek 2020 Jeugd en Wmo 

Gemeente Weststellingwerf voert jaarlijks een onderzoek uit onder inwoners die 

ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Jeugdwet. Er is onderzocht hoe zij de ondersteuning vanuit de gemeente in 2020 

hebben ervaren. Het college van B&W besluit de uitkomsten en de ervaringen van het 

cliëntervaringsonderzoek 2020 vast te stellen. De raad wordt met een memo 

geïnformeerd over deze uitkomsten en aanbevelingen. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 vast te stellen en het 

cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2020 vast te stellen; 

b. Deze onderzoeken met het toelichtende memo aan de raad toe te sturen. 

 

1.10 

 

Memo raad woningbouwontwikkeling Oude locatie Oude Lidl 

Het college informeert de raad met een memo over de mogelijke bouw van maximaal 

35 appartementen op de plek van de oude Lidl in Wolvega. 

 

Voorgesteld besluit: 

a. De raad middels bijgevoegd memo (nr. 0098344983 ) te informeren over de 

woningbouwontwikkeling ter plaatse van de oude Lidl te Wolvega 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


