
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 24 mei 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Memo Friese samenwerkingsagenda 

Het college van burgemeester en wethouders in Weststellingwerf heeft besloten 

de Friese samenwerkingsagenda vast te stellen en deze gezamenlijk met de 

Friese gemeenten en zorgverzekeraar De Friesland verder uit te werken. Deze 

samenwerking geldt voor 4 jaar en moet ervoor zorgen dat de zorg in de toekomst 

betaalbaar en beschikbaar blijft. Thema’s die centraal zijn ouderen, GGZ, 

gezondheid/preventie, jeugd en de juiste zorg op de juiste plek. 

 

Besluit: 

Het gevraagde besluit: 

 

a. De Friese samenwerkingsagenda vast te stellen; 

b. Akkoord te gaan met het uitwerken van de agenda; 

c. De raad met bijgevoegd memo te informeren over de samenwerkingsagenda. 

 

1.2 

 

Memo controlecommissie Rechtmatigheidsverantwoording 2022 

Het college informeert de raad over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot 

de rechtmatigheidsverantwoording. De verwachting is dat de gemeente voor het 

verslagjaar 2022 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording moet 

opnemen in de jaarrekening. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsmemo 

b. De memo door te leiden naar de gemeenteraad 

 

1.3 

 

Burgerplatform opzegging lidmaatschap  

Het Burgerplatform sociaal domein is een onafhankelijk adviesorgaan voor het 

college. Inwoners uit onze gemeente kunnen hier zitting in nemen. Door de 

recente verkiezingen hebben 2 leden een vertegenwoordigende rol gekregen in 

de gemeenteraad, als lid van de raad en als duo-commissielid. Hierdoor wordt 

lidmaatschap van het burgerplatform beëindigd. Het college heeft kennis 

genomen van deze ontwikkeling. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de opzegging van het lidmaatschap van het 

burgerplatform sociaal domein  

b. Betreffende leden met bijgevoegde conceptbrieven te danken voor hun 

inzet. 
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1.4 

 

Principeverzoek wijzigingsbevoegdheid naar woongebied Markeweg 77 te 

Blesdijke 

Het college besluit in principe medewerking te willen verlenen van het wijzigen 

van de bestemming agrarisch naar woongebied. En het laten bouwen van een 

woning op toekomstig Markeweg 77. Markeweg 77 ligt in het dorp Blesdijke en zal 

het lint opdichten. De gemeente heeft in het verleden al aangegeven Markeweg 

77 als voorkeurslocatie voor een woning te zien. De initiatiefnemer is van plan zelf 

in de woning te gaan wonen. 

 

Besluit: 

a. In principe in te stemmen met het uitvoeren van een wijzigingsbevoegdheid 

naar woongebied voor Markeweg 77 te Blesdijke 

 

1.5 

 

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties periode 4 

Het college scheldt de huur kwijt aan de amateursportorganisaties en 

sportorganisaties zonder winstoogmerk die bij de gemeente Weststellingwerf 

sportaccommodaties hebben gehuurd in de periode van 1 november 2021 tot en 

met 31 januari 2022 in verband met corona. 

 

Besluit: 

a. Instemmen de huur aan amateursportorganisaties in de periode van 1 

november 2021 t/m 31 januari 2022 kwijt te schelden. 

b. Instemmen de huur aan sportorganisaties zonder winstoogmerk kwijt te 

schelden in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022, die niet onder 

de compensatieregeling van het Rijk vallen. 

 

1.6 

 

Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en jaarstukken 2021 

Marrekrite 

Het Recreatieschap Marrekrite heeft de jaarstukken 2021 en de begroting voor de 

komende jaren gemaakt en naar de gemeente gestuurd. Dat is een wettelijke 

verplichting. Het college van B en W stuurt deze stukken naar de gemeenteraad 

die een besluit neemt over de begrotingen. 

 

Besluit: 

a. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 en de 

meerjarenraming 2024-2026 van GR Recreatieschap Marrekrite, en: 

b. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van GR Recreatieschap Marrekrite. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022, 

 

de secretaris,                                  de burgemeester, 

 

   

 

 


