
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 23 november 2021 

 

  

  

1.1 

 

Memo controlecommissie toelichting bezuinigingsprojecten 

Op dit moment lopen er twee bezuinigingsprojecten bij de gemeente 

Weststellingwerf. Het college heeft ingestemd met een memo aan de 

controlecommissie waarin deze twee projecten worden toegelicht. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de memo aan de controlecommissie over de twee lopende 

bezuinigingsprojecten. 

 

1.2 

 

Wmo Hulpmiddelen 2022 

Inwoners kunnen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) in 

aanmerking komen voor een hulpmiddel. Medipoint is hulpmiddelenleverancier in 

de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. 

Door het coronavirus heeft Medipoint te maken met duurdere hulpmiddelen en 

bijbehorende onderdelen. Zij hebben de gemeenten gevraagd in 2022 een hoger 

indexatiepercentage toe te passen, dit leidt tot hogere kosten zodat zij niet in de 

financiële problemen raken. Weststellingwerf gaat akkoord met het afwijken van 

de overeenkomst. 

 

Besluit: 

a. Af te wijken van de overeenkomst met Medipoint en de tarieven voor de 

levering van Wmo hulpmiddelen in 2022 te indexeren met 4,8%. 

 

1.3 

 

Verzoek van Stichting Behoud Finkegea om financiële bijdrage 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf 

heeft besloten een subsidie van €10.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting 

Behoud Finkegea voor de reconstructie van de kerktoren in Vinkega. De stichting 

gaat een torenspits op de kerk plaatsen. De subsidie hiervoor wordt betaald 

vanuit het Dorpenfonds en Monumentensubsidie. 

 

Besluit: 

a. Een subsidie van € 10.000 toe te kennen voor de reconstructie van de 

 torenspits 

b. De subsidie te betalen vanuit het Dorpenfonds en de Monumentensubsidie 

 

1.4 

 

Appartement realiseren Heerenveenseweg 12 Wolvega 

Het college besluit om het realiseren van een volwaardig appartement aan de 

Heerenveenseweg 12 te Wolvega in principe toe te staan. Het gaat hierbij om 

een appartement dat voldoet aan het bouwbesluit en waarbij parkeren op eigen 

terrein wordt geregeld. 
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Besluit: 

a. Het college besluit om het realiseren van een volwaardig appartement aan de 

Heerenveenseweg 12 te Wolvega in principe toe te staan. 

 

1.5 

 

(her-) 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. 

Voor sommige leden van de raad van toezicht is de zittingstermijn van vier jaar 

verstreken. Daardoor is er een vacature ontstaan. Een aantal zittende leden 

mogen worden benoemd voor een tweede termijn. 

Na een wervingsprocedure vanwege de vacature stelt de gemeenschappelijke 

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

Marijn Molema voor te dragen als nieuw lid van de raad van toezicht. 

De GMR stelt ook voor om mevrouw Jorine Janssen (voorzitter), de heren Danny 

Buma en Ate Sietzema te benoemen voor een tweede termijn. 

Het college besluit om het verzoek van de GMR voor te leggen aan de 

gemeenteraad van Weststellingwerf. Dezelfde procedure zal in de gemeenten 

Opsterland en Ooststellingwerf plaatsvinden. 

 

Besluit: 

Conform bijgevoegd concept de raad voor te stellen: 

a. de heer Marijn Molema met ingang van 29 september 2021 te benoemen als 

lid van de raad van toezicht voor de eerste termijn; 

b. mevrouw Jorine Janssen, de heren Danny Buma en Ate Sietzema, met 

terugwerkende kracht, met ingang van 01 januari 2021 te benoemen als lid 

van de raad van toezicht voor de tweede termijn. 

 

1.6 

 

Memo MKB vriendelijkste gemeente onderzoek 2020/2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de leden van de 

gemeenteraad het rapport MKB vriendelijkste gemeente 2020/2021 verstrekt met 

een korte toelichting daarop. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van rapport met bijlagen MKB vriendelijkste gemeente 

 2020/2021 Weststellingwerf  

b. De leden van de raad te informeren via bijgaande memo. 

 

1.7 

 

Raadsmemo factsheet onderzoek Dienstverlening 

Het college informeert de raad over de samenvatting van de uitkomsten van het 

onderzoek naar de Dienstverlening van de gemeente Weststellingwerf. Dit doen 

we met een factsheet. Dit factsheet is verzonden aan de inwoners die bij het 

invullen van de vragenlijst hebben aangegeven daar geïnteresseerd in te zijn. 

Het onderzoek naar de dienstverlening wordt gebruikt voor het opstellen van een 

visie voor dienstverlening. Als deze visie naar de gemeenteraad wordt gestuurd 

zit het volledige onderzoek daar ook 

bij. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van het factsheet onderzoek Dienstverlening en deze ter info 

aan de raad zenden. 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021, 

de secretaris,            de burgemeester, 

         

 

 


