
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 1 maart 2022 

 

  

  

1.1 

 

Memo + Intentieverklaring Friese norm ondermijning 

Het college van B&W besluit om de intentieverklaring Friese norm ondermijning op 18 februari 2022 

te ondertekenen. De provincie Fryslân en de Friese gemeenten maken hierin afspraken om samen 

op te treden tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het college van B&W informeert de 

gemeenteraad over de intentieverklaring Friese norm ondermijning. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van en in te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring Friese 

norm ondermijning. 

b. De intentieverklaring Friese norm ondermijning ter informatie aan de raad aan te bieden. 

 

1.2 

 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij De Groote Veenpolder 

De gemeente Weststellingwerf, de Plaatselijke belangen van Scherpenzeel, Munnekeburen, 

Spanga, Langelille, Nijetrijne en de Stichting De Groote Veenpolder gaan samenwerken aan een 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij De Groote Veenpolder(DOM). Het doel van de DOM is om gericht 

te werken aan een aantal thema’s die bijdragen aan de brede welvaart in de streek. De DOM-

aanpak is nieuw voor de gemeente en de betrokken dorpen. De komende periode wordt 

gezamenlijk verder invulling gegeven aan de DOM. 

 

Besluit: 

a. vervolgstap in samenwerking Dorpsontwikkelingsmaatschappij De Groote Veenpolder(DOM), 

b. Een formele DOM-aanvraag in te dienen bij de Provincie Fryslân; 

c. Max. €5000 voor de inhuur van de DOM-denker via het werkbudget van de dorpencoördinator 

beschikbaar te stellen 

 

1.3 

 

Eindrapport RKC Transformatie SD 

Het college heeft kennis genomen van het eindrapport RKC ‘De transformatie in het sociaal domein 

in de gemeente Weststellingwerf’ en hier een bestuurlijke reactie op gegeven. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het eindrapport RKC De \transformatie in het sociaal domein in de 

gemeente Weststellingwerf. 

b. De bestuurlijke reactie in stand te houden 

 

1.4 

 

Samenwerkingsovereenkomst FPM 

Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst die is opgesteld in het kader van 

de Friese projectenmachine. In dit netwerk werken Friese kennisinstellingen, clusters en overheden 

samen om voor Europa Friese projecten te ontwikkelen. Daarnaast wil het netwerk voor de 

uitvoering van de projecten Europese middelen aanvragen. 
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Besluit: 

a. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 

b. De burgemeester aan te wijzen als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van 

deelnemers van de FPM 

 

1.5 

 

Memo raad  Gespreksverslag bewoners Spoorlaan eo. inzake geluidsscherm. 

Het college informeert de raad met een memo over een gesprek met de bewoners van de 

Spoorlaan e.o. over de mogelijke plaatsing van een geluidsscherm aan de andere kant 

(Lindewijkzijde) van het spoor. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met de bewoners Spoorlaan e.o. over een 

mogelijk geluidsscherm. 

b. De raad middels bijgevoegd memo (nr. 0098390360) te informeren. 

 

1.6 

 

Memo Toekenning Rijksbijdrage impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 

Vanaf 1 januari 2021 tot aan 31 december 2023 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen 
gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van 
het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. 
Vorig jaar heeft de gemeente Weststellingwerf voor de negen klimaatmaatregelen die genoemd 
worden in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP 2021-2025) een rijksbijdrage 
aangevraagd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min I&W) heeft aangegeven dat naar 
aanleiding van die aanvraag er aan vijf van de negen ingediende projecten een rijksbijdrage is 
toegekend. Het college informeert de raad hierover met een memo. 
 

Besluit: 

a. In te stemmen om met bijgevoegde memo de raad te informeren. 

 

1.7 

 

Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding fietspad Tjonger 

Verschillende dorpen aan en nabij de Tjonger willen het fietspad langs de zuidkant van de Tjonger 

vanaf Oudeschoot naar Mildam uitbreiden naar de Tjongervallei (Trekvogel) en de sluis 

Sevenaerpad-Tjonger. Het college besluit € 1.250 bij te dragen aan het haalbaarheidsonderzoek 

van Plaatselijk Belang Mildam hiervoor. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met een bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding fietspad langs de 

Tjonger 

 

1.8 

 

Memo raad ontwerp-facetbestemmingsplan geitenhouderijen 

In Weststellingwerf geldt een voorlopige stop op geitenhouderijen. Nieuwe geitenhouderijen, 

uitbreiding van bestaande geitenhouderijen zijn niet toegestaan. Ook mag een bestaande 

veehouderij niet veranderd worden naar een geitenhouderij. Deze maatregel is genomen vanwege 

risico’s voor de volksgezondheid nabij geitenhouderijen. Het voorbereidingsbesluit dat hiervoor 

genomen is geldt tot 23 april 2022. Het college besluit om een ontwerpfacetbestemmingsplan voor 

geitenhouderijen op te laten stellen voor de periode hierna. 

 

Besluit: 

a. Een ontwerp-facetbestemmingplan voor geitenhouderijen op te laten stellen 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

   

 


