
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 29 maart 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

 CV + memo raad appartementengebouw Tijgerblauwtje Lindewijk, Wolvega 

Het college heeft kennis genomen van het ontwerp van het 

appartementengebouw Tijgerblauwtje en het welstandsadvies van Hûs en Hiem. 

Het college stemt in met de inhoud van de raadsmemo en geeft het ontwerp vrij 

om omwonenden te informeren. 

 

Besluit: 

a. kennis te nemen van het ontwerp appartementengebouw Tijgerblauwtje d.d. 

14-12-2021. 

b. kennis te nemen van de brief van Hûs en Hiem van 13-01-2022 waarin 

vermeld is dat er zicht is op een positief welstandsadvies op het onder a. 

genoemde ontwerp. 

c. in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over het onder a 

genoemde ontwerp en het onder b genoemde advies van Hûs en Hiem via 

bijgevoegd raadsmemo. 

d. in te stemmen met het informeren van de direct omwonenden over het 

ontwerp van het Tijgerblauwtje in de Lindewijk op de in dit CV voorgestelde wijze 

op 23-03-2022. 

 

1.2 

 

 CV memo toeristische ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland 

We willen een slimme groei van het toerisme in de regio Zuidoost Friesland 

realiseren. Dit betekent een goede balans tussen een toenemende toeristische 

druk en wat onze leefomgeving en inwoners kunnen dragen. De route daar 

naartoe is samen met de vijf gemeenten opgesteld in een ontwikkelstrategie. Het 

college stemt in met deze Regionale toeristische ontwikkelstrategie Zuidoost 

Friesland, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de regionale toeristische ontwikkelstrategie Zuidoost 

Friesland en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen 

b. In te stemmen met de memo en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te 

sturen 

 

1.3 

 

 CV + memo heropening Griffioenpark 3 

Het college heeft besloten om de pilot Griffioenpark 3 opnieuw op te starten. 

Griffioenpark 3 vormt een laagdrempelige toegang van het sociaal domein in 

Wolvega. Deze locatie was gesloten in verband met de coronamaatregelen. Nu 

deze maatregelen flink versoepeld zijn, kan de locatie ook weer opengesteld 

worden. De ervaringen met deze locatie worden opnieuw gemonitord voor de 

evaluatie eind dit jaar. 

 

Besluit: 
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a. over te gaan tot zo spoedig mogelijke heropening van de pilot Griffioenpark 3 

Wolvega 

b. de raad hierover te informeren met bijgevoegd memo 

 

1.4 

 

 CV memo Motie 26 Onderzoek revolverend fonds warmtetransitie 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzoek gedaan naar de 

(on)mogelijkheden van het instellen van een revolverend fonds Warmtetransitie. 

In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug om opnieuw 

uitgeleend te worden. Het college informeert de gemeenteraad over de 

uitkomsten van dat onderzoek. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van bijgaande notitie Verkenning revolverend fonds 

warmtetransitie Weststellingwerf; 

b. Te concluderen dat er op dit moment onvoldoende basis is voor een 

gemeentelijk revolverend fonds warmtetransitie; 

c. De notitie met bijgaande memo aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 
 

 


