
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 1 februari 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Deelname KVO-B Wolvega 

Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Weststellingwerf deelneemt 

aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (hierna KVO-B). 

Het KVO-B is een samenwerking met de Stichting Parkmanagement 

Bedrijventerreinen Wolvega (SPBW), politie en brandweer voor en op de 

bedrijventerreinen Schipsloot, Noord-West, De Plantage/Heerendeel en het 

deelterrein Van der Valk/Binnenbaan in Wolvega. Het KVO-B richt zich op het 

samenbrengen van betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, 

om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het doel is om de veiligheid op de 

bedrijventerreinen te verhogen. Het KVO-B is een instrument dat structuur in het 

proces aanbrengt 

 

Besluit: 

In te stemmen met de deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen – 

Bedrijventerreinen (KVO-B) in Wolvega 

 

1.2 

 

Memo Eindevaluatie Pilot Omgevingsvisie Nijeholtpade 

Vanaf 2018 hebben gemeente en Plaatselijk Belang Nijeholtpade samengewerkt in 

de pilot Omgevingsvisie Nijeholtpade. Het doel van deze pilot was om te komen tot 

goede (werk) afspraken tussen het dorp en de gemeente, dit op basis van de 

omgevingsvisie van Nijeholtpade, ‘Dorp in het Groen’. De afspraken zijn 

vastgelegd in de vorm van een maatschappelijke overeenkomst. Gemeente en 

Plaatselijk Belang Nijeholtpade hebben de eindevaluatie van de pilot samen 

uitgevoerd. Het college heeft kennisgenomen van deze eindevaluatie. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van: 

a. Bijgevoegde eindevaluatie van de pilot Omgevingsvisie Nijeholtpade. 

In te stemmen met: 

b. Vervolgafspraken die zijn gemaakt met Plaatselijk Belang Nijeholtpade. 

c. De vastgestelde eindevaluatie van de pilot Omgevingsvisie Nijeholtpade ter 

kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

1.3 

 

Memo  Benoeming leden raad van toezicht Stichting Comprix 

De openbare basisscholen in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en 

Weststellingwerf horen bij Stichting Comprix. Aan de stichting is een raad van 

toezicht verbonden. De raad van toezicht bestaat uit leden. Door het vertrek van 

enkele leden moeten er nieuwe leden worden benoemd. Stichting Comprix heeft 

daarom een voorstel ingediend aan de gemeenteraad. In het voorstel staan nieuwe 

leden voor de raad van toezicht. De gemeenteraad moet instemmen met het 

voorstel. De raadscommissie heeft 17 januari 2022 een vraag gesteld over het 

benoemingsvoorstel. Stichting Comprix heeft de vraag in een brief beantwoord. Het 

college legt de brief voor aan de raad. 
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Besluit: 

a. De beantwoordingsbrief van Stichting Comprix voor te leggen aan de raad en als 

bijlage toe te voegen aan de stukken voor de raadsvergadering op 31 januari 2022. 

 

1.4 

 

Raadsmemo - Solar carports gemeentehuis 

Raadsmemo Solar carports gemeentehuis. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te 

informeren over plaatsing van Solar carports op het parkeerterrein van het 

gemeentehuis. 

 

Besluit: 

In te stemmen om de bijgevoegde memo over de plaatsing van Solar carports bij 

het gemeentehuis aan de raad te versturen. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022, 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


