
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 15 maart 2022 

 

 

  

 

1.1 

 

  

CV Aanwijzen Stemlokalen 

In te stemmen om tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen stemlokalen aan te 

wijzen zoals op het bijgevoegde overzicht is aangegeven; 

In te stemmen om de stembureaus in een zorginstelling tijdens de 

Gemeenteraadsverkiezingen aan te wijzen als bijzonder stembureau met 

beperkte toegang en afwijkende openingstijden; 

In te stemmen dat het tellen van de stemmen van de bijzondere stembureaus op 

het gemeentehuis gebeurt; 

 

Besluit: 

Het college van Weststellingwerf heeft besloten om tijdens de 

Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 i.v.m. het Tijdelijk wet 

verkiezingen Covid-19 de reguliere locaties verkiezingen aan te wijzen als 

stemlokaal. En daarnaast stembureaus in verzorgingstehuizen te benoemen als 

bijzonder stembureau met beperkte toegang tot bewoners, personeelsleden en 

eventueel bezoekers van de bewoners die op dat moment aanwezig zijn in het 

gebouw. 

 

1.2 

 

 CV Subsidieregeling 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Dit vraagt om een goede kwaliteit van peuteropvang en 

Voorschoolse Educatie (VE). Om de kwaliteit te behouden of te verbeteren 

hebben alle aanbieders VE met ingang van 2022 een pedagogisch 

beleidsmedewerker. De bekostiging voor deze functie loopt via de 

subsidieregeling peuteropvang. De regeling is daarom aangepast. Het college 

heeft de subsidieregeling peuteropvang en VE vastgesteld. 

 

Besluit: 

a. De subsidieregeling peuteropvang en VE vast te stellen en met terugwerkende 

kracht in te laten gaan onder gelijktijdig intrekken van de huidige 

subsidieregeling; 

b. De aanvraagformulieren subsidie peuteropvang en VE vast te stellen. 

 

  



 

Pagina 2 

 

1.3 

 

 CV wijzigen bestemming maatschappelijk naar wonen IJkenweg 27 De 

Hoeve 

Het college besluit in principe akkoord te gaan met de wijziging van de 

bestemming 'maatschappelijk-zorg' naar 'wonen'  aan de IJkenweg 27 in De 

Hoeve. De zorgboerderij zal beëindigd worden en de eigenaar wil graag de 

bestaande bedrijfswoning als reguliere woning bestemmen. 

 

Besluit: 

a. Het college van B&W besluit om in principe akkoord te gaan met de wijziging 

van de bestemming maatschappelijk-zorg naar wonen aan de IJkenweg 27 in De 

Hoeve 

 

1.4 

 

 CV Bestemmingsplanwijziging Steenwijkerweg 130, De Blesse 

Het college besluit om het verplaatsen van een woonbestemming aan de 

Steenwijkerweg in De Blesse in principe toe te staan. Door middel van een 

gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan kan de nog onbebouwde 

woonbestemming worden verplaatst naar een nabij gelegen agrarisch perceel. 

De woonbestemming wordt hierbij omgeruild met een agrarische bestemming 

 

Besluit: 

a. In principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging 

waarbij een bestaande woonbestemming wordt verplaatst naar een nabij gelegen 

agrarisch perceel 

 

1.5 

 

 CV Principeverzoek partiële herziening bestemmingsplan Steenwijkerweg, 

De Blesse 

Het college besluit om het verplaatsen van een woonbestemming aan de 

Steenwijkerweg in De Blesse in principe toe te staan. Door middel van een 

gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan kan de nog onbebouwde 

woonbestemming worden verplaatst naar een nabij gelegen agrarisch perceel. 

De woonbestemming wordt hierbij omgeruild met een agrarische bestemming. 

 

Besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging waarbij 

een bestaande woonbestemming wordt verplaatst naar een nabij gelegen 

agrarisch perceel. 

 

1.6 

 

 cv + rv begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 stichting Comprix 

In Weststellingwerf wordt het openbaar basisonderwijs bestuurd door Stichting 

Comprix. In de wet staat dat schoolbesturen openbaar basisonderwijs ieder jaar 

in een begroting moeten laten zien hoe zij hun taken uitvoeren. Stichting Comprix 

heeft de begroting voor het jaar 2022 ingediend bij de gemeente 

Weststellingwerf. Het college stelt de gemeenteraad voor de begroting voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

Besluit: 

De raad voorstellen de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 

voor kennisgeving aan te nemen. 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022. 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 
 

 


