
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 31 mei 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Horecaconvenant 2021 - 2024 

Het college van B&W heeft het horecaconvenant 2021 – 2024 vastgesteld. Door 

ondertekening van dit convenant verbindt de gemeente Weststellingwerf zich aan de 

afspraken met de andere convenantpartners van het horecaconvenant. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen en vaststellen van het horecaconvenant 2021 – 2024 

b. In te stemmen met deelname en ondertekening van het horecaconvenant 2021 - 

2024 

 

1.2 

 

Wijziging bestemming Hoofdweg 86 in Oldelamer 

Het college besluit om in principe akkoord te gaan met het wijzigen van de 

bestemming 'agrarisch' naar 'agrarisch - paardenhouderij' aan de Hoofdweg 86 in 

Oldelamer. De intensieve melkveehouderij wordt beëindigd en de eigenaar wil 

daarvoor in de plaats graag een manege oprichten. Het bestemmingsplan geeft 

mogelijkheden voor gewijzigd gebruik op het perceel. 

 

Besluit: 

a.    Het college besluit om in principe akkoord te gaan met het wijzigen van de 

bestemming 'agrarisch' naar 'agrarisch - paardenhouderij' aan de Hoofdweg 86 in 

Blesdijke. 

 

1.3 

 

Artikel 31 vragen D66 over de bouwplannen (appartementen) aan het 

Tijgerblauwtje. 

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester 

en wethouders. De vragen gaan over de bouwplannen (appartementen) aan het 

Tijgerblauwtje. De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit: 

Middels bijgevoegde conceptbrief nr. 0098418271, de vragen van D66 te 

beantwoorden. 

 

1.4 

 

Kerntakendiscussie 

De controlecommissie voorziet de raad van informatie over de uitgaven van de 

gemeente zodat de raad een kerntakendiscussie kan voeren. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van documenten gericht aan de controlecommissie voor de 

kerntakendiscussie van de raad. 

b. Goedkeuring voor het doorsturen van de documenten aan de controlecommissie. 
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1.5 

 

Memo + start inkoop jeugdhulp 

Op 5 april jl. is de aanbesteding voor specialistische jeugdhulp in Friesland gestart. 

Het college B&W heeft besloten de gemeenteraad hierover te informeren. 

 

Besluit: 

a. Akkoord te gaan met bijgevoegde memo aan de raad over de start van de 

aanbesteding specialistische jeugdhulp 

b. De memo ter kennisname naar de raad te sturen 

 

1.6 

 

Maatregelenpakket bezuinigingen 2023 e.v. (Project Stabiel, structureel saldo' 

Gemeente Weststellingwerf heeft een tekort op de meerjarenbegroting. Daarom zijn 

bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Het college beloofde de gemeenteraad om 

voor de zomer van 2022 met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen te komen. Het 

college heeft dit maatregelenpakket nu vastgesteld. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het projectrapport ‘Stabiel, structureel saldo’; 

b. In te stemmen met het voorgestelde maatregelenpakket van bezuinigingen; 

c. In te stemmen met het concept raadsvoorstel (incl. bijlage); 

d. Het maatregelenpakket van bezuinigingen ter vaststelling aan de raad aan te 

bieden en de raad voor te stellen deze te verwerken in de begroting 2023. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


