
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 12 oktober 2021 

 

 

  

  

1.1 

 

Memo afsluitbrief Toezicht Sociaal Domein 

Het college informeert de raad met een memo over de afsluitbrief van Toezicht 

Sociaal Domein (hierna TSD). TSD onderzocht in de gemeente Weststellingwerf 

de hulpverlening door het lokale netwerk aan gezinnen waarbij sprake is van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In de afsluitbrief staat dat de 

gemeente en de organisaties in het lokale netwerk, duidelijk goede resultaten 

hebben behaald. TSD sluit daarom het traject in de gemeente Weststellingwerf af 

met deze afsluitbrief. 

 

Besluit: 

a. Akkoord te gaan met bijgevoegde memo over de afsluitbrief van Toezicht 

Sociaal Domein 

b. De memo en de afsluitbrief ter kennisname aan de raad te sturen. 

 

1.2 

 

Achtervangovereenkomst WSW 

Het college besluit om in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst 

tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de gemeente 

Weststellingwerf. In deze overeenkomst staat beschreven hoe gemeenten borg 

staan voor leningen van woningcorporaties. Met deze nieuwe overeenkomst 

wordt het risico eerlijker verdeeld over alle gemeenten waar de corporatie 

woningen verhuurt. Door de nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen, 

kunnen de woningcorporaties blijven investeren in woningen in de gemeente 

Weststellingwerf. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met 

ingang van 1 augustus 2021 (terugwerkende kracht). 

b. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in 

bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit 

jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd. 

 

1.3 

 

Memo raad uitstel inkoop jeugdhulp 2022 

Het college van B&W heeft besloten de brief aan de gemeenteraad van 

Leeuwarden over het uitstel van de inkoop van specialistische jeugdhulp in 

Friesland ter kennisgeving aan de eigen gemeenteraad te sturen. 

 

Besluit: 

a. De brief van de gemeente Leeuwarden over het uitstel van de inkoop van 

specialistische jeugdhulp in Friesland ter kennisgeving naar de raad te sturen 

 

1.4 

 

Werkvergadering Woonzorgvisie (12 oktober) 

Het college nodigt de raad uit voor een interactieve werksessie over het thema 
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Wonen en Zorg in Weststellingwerf. Deze sessie vindt plaats op 12 oktober 

2021. 

 

Besluit: 

De raad uit te nodigen voor de werksessie gepland op 12 oktober 2021 en de 

notitie dilemma’s mee te sturen met de uitnodiging. 

 

1.5 

 

OWO Geschillencommissie; vervanging secretaris 

Vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de huidige secretaris voor 

de geschillencommissie OWO is er gezocht naar een opvolger. Voorgesteld 

wordt mevrouw M. van der Scheer-Gerritsen hierin te benoemen. 

 

Besluit: 

Mevrouw M. van der Scheer-Gerritsen te benoemen als nieuwe secretaris voor 

de geschillencommissie OWO. 

 

1.6 

 

Informatieve bijeenkomst Wet inburgering 11 oktober 2022. 

Het college nodigt de gemeenteraad uit voor een informatieve raadsbijeenkomst 

over de nieuwe Wet inburgering die ingaat op 1 januari 2022. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met een informatieve raadsbijeenkomst over de Wet 

inburgering. 

 

1.7 

 

Belastingverordeningen 2022 (OZB en forensenbelasting) 

Het college gaat de raad vragen akkoord te gaan met de verordeningen voor de 

onroerende-zaakbelastingen en de forensenbelasting 2022. In deze 

verordeningen staan de tarieven voor 2022. 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen de verordeningen voor het belastingjaar 2022 voor de 

onroerendezaakbelastingen (OZB) en de forensenbelasting vast te stellen. 

 

1.8 

 

Memo raad eenzaamheid 

Het college informeert de raad over de activiteiten die betrekking hebben op 

eenzaamheid. De aanpak van eenzaamheid wordt zoveel mogelijk geïntegreerd 

binnen de bestaande werkwijzen en acties. 

 

Besluit: 

a. Middels een memo de raad informeren over eenzaamheid 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021, 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


