
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 18 januari 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Memo Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige 

financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 

2021 

Het college heeft de “Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige 

nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties 

Weststellingwerf 2021” vastgesteld. Deze subsidieregeling biedt 

maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te 

vragen voor ernstige financiële schade die in 2021 door de coronamaatregelen is 

ontstaan. De regeling voor het noodfonds wordt vanaf 1 maart 2022 opengesteld. 

 

Besluit: 

Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële 

coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2021 

 

a. Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële 

coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2021 vast te 

stellen; 

b. Het subsidieplafond behorend bij Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming 

ernstige nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties 

Weststellingwerf 2021, vast te stellen; 

c. Bijgevoegd aanvraagformulier Noodfonds 2021 vast te stellen; 

d. Akkoord te gaan met bijgevoegd persbericht; 

e. Akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegd informerende memo naar 

de raad. 

 

1.2 

 

Voorschot noodfonds 2021 Stichting Clubgebouw Steggerda 

Vanaf 1 maart kunnen maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen via de 

‘subsidieregeling noodfonds 2021’. De aanvragen worden van 1 maart tot 1 mei 

beoordeeld. Stichting Clubgebouw Steggerda heeft aangegeven niet te kunnen 

wachten tot 1 mei en heeft daarom nu al een subsidieaanvraag ingediend. Het 

college heeft besloten een voorschot aan de stichting te verstrekken van €3.680. 

Dit voorschot is gebaseerd op de voorlopige jaarstukken en het negatieve 

jaarresultaat van €4.906 over 2021. 

 

Besluit: 

Een voorschot te verstrekken aan Stichting Clubgebouw Steggerda op basis van 

de vastgestelde ‘subsidieregeling noodfonds 2021’ 

 

1.3 

 

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 

Het college van B&W stemt in met het (her)benoemen en het ontslaan van leden 

voor de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit zoals voorgesteld door Hûs en Hiem. Ook stelt het college 
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aan de gemeenteraad voor 

om in te stemmen. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem 

zoals omschreven in de brief van 10 december 2021 voor (her)benoeming en 

ontslag van leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

b. De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel van het Algemeen 

Bestuur van Hûs en Hiem zoals omschreven in de brief van 10 december 2021 

voor (her)benoeming en ontslag van leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. 

 

 

Ongewijzigd  vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


