
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 5 juli 2022 

 

  

 

 

 

1.1 

 

Nieuw plafondbesluit RREW + Subsidie Energiecoaches 

Het college stelt het nieuwe Plafondbesluit RREW + Subsidie Energiecoaches tot en met 

december (bijlage 1) vast. Met het nieuwe plafondbesluit wordt vastgesteld hoe het 

overgebleven budget van de Groene Bonnen wordt ingezet. Dit budget is overgebleven 

omdat niet alle 1800 Groene Bonnen daadwerkelijk zijn ingeleverd. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het Plafondbesluit RREW + Subsidie Energiecoaches tot en met 

december (bijlage 1) 

 

1.2 

 

Artikel 31 vragen D66 over groenonderhoud in de Lindewijk 

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

en wethouders. De vragen gaan over groenonderhoud in de Lindewijk. De vragen zijn 

schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit: 

Middels bijgevoegde conceptbrief nr. 0098425535, de vragen van D66 te beantwoorden. 

 

1.3 

 

Artikel 31 vragen D66 over Lokaal Sport Akkoord 

Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de artikel 31 vragen die 

gesteld zijn door D66 in 

bijlage 1 met de beantwoording in de brief zoals te zien is in bijlage 2. 

 

Besluit: 

a. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoord de artikel 31 vragen die 

gesteld zijn door D66 in bijlage 1 met de beantwoording in de brief zoals te zien is in 

bijlage 2. 

 

1.4 

 

Deelname MDT Divers en het indienen hiervoor van een subsidieaanvraag 

Het college heeft besloten om aan te sluiten bij het project MDT Divers. MDT staat voor 

maatschappelijke diensttijd en biedt jongeren de kans om gedurende een aantal weken 

tot maanden hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te 

ontmoeten. MDT Divers is een van de bestaande MDT projecten in Friesland. Samen 

met andere partijen vraagt de gemeente hiervoor een subsidie aan. Deze subsidie zet 

het college in voor het voortzetten van Talentenplek Noordwolde. Ook wil het college 

meer jongeren in de gemeente betrekken en de Talentenplek uitbreiden met een locatie 

in Wolvega. 
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Besluit: 

a. In te stemmen met het mede indienen van een subsidie aanvraag voor MDT Divers 

b. De cofinancieringsverklaring te ondertekenen 

 

1.5 

 

Memo Programmering bedrijventerreinen regio Zuidoost Fryslân 2022-2035 

Het college van B&W heeft de notitie Programmering bedrijventerreinen Zuidoost-

Friesland Regionale afspraken 2022-2035 vastgesteld. Hierin staan de afspraken die 

Weststellingwerf samen met de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en 

Smallingerland heeft gemaakt over de beschikbaarheid van nieuwe bedrijventerreinen. 

Het doel is een passend aanbod voor de lokale en regionale behoefte. 

 

Besluit: 

a. in te stemmen met de regionale afspraken programmering bedrijventerreinen 

Zuidoost-Friesland 2022-2035; 

b. de regionale afspraken, mede namens de andere gemeenten in Zuidoost-Friesland, 

ter instemming aanbieden aan het college van GS van de provincie Fryslân; 

c. in te stemmen met bijgaande GS aanbiedingsbrief en deze namens de 5 gemeenten in 

Zuidoost Fryslân te ondertekenen; 

d. De raad te informeren middels bijgevoegd memo. 

 

1.6 

 

Groot Onderhoud Sport 2022 

Elk jaar kunnen sportverenigingen een subsidie aanvragen voor groot onderhoud; drie 

verenigingen hebben dit gedaan. Het college stemt in met het toekennen van subsidie 

groot onderhoud aan twee sportverenigingen. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de verlening van subsidies groot onderhoud aan de genoemde 

sportverenigingen 

b. De subsidieaanvraag van Lindenoord af te wijzen. 

 

1.7 

 

Beantwoording ingekomen reacties op de inloopbijeenkomst inzake het 

Tijgerblauwtje 

Er zijn verschillende vragen gesteld over de te ontwikkelen appartementen aan het 

Tijgerblauwtje in de Lindewijk en de inloopbijeenkomst hierover van afgelopen 23 maart. 

De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college. 

 

Besluit: 

De reacties te beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief nr.0098424652 

 

1.8 

 

Memo noodfonds 

Op 1 maart 2022 is de Subsidieregeling Noodfonds opengesteld. Acht 

subsidieaanvragen zijn in het kader van deze subsidieregeling toegekend. Het 

collegevoorstel bespreekt deze acht subsidieaanvragen en motiveert op basis van welke 

redenen er aan een organisatie subsidie wordt toegekend en welk bedrag dit behelst. De 

memo voor de raad legt het proces rondom de toegekende subsidieaanvragen uit en legt 

uit welke bedrag wordt gebruikt om de aanvragen te bekostigen. 
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Besluit: 

a. Subsidie te verstrekken aan acht maatschappelijke organisaties met een totaal budget 

van € 96.420 op basis van de Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige 

nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2021; 

b. KV SIOS een subsidie te verstrekken in de vorm van een voorschot ter waarde van € 

7.500, in afwachting van de winst die zij hebben geboekt over het jaar 2020-2021; 

c. De subsidieaanvragen van Dorpshuis de Tille en Dorpshuis Ter Idzard Stichting af te 

wijzen; 

d. Mandaat te verlenen aan het Afdelingshoofd Beleid voor het ondertekenen van de 

beschikkingen. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


