
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 12 juli 2022 

 

 

  

  

 

1.1 

 

Huren werkruimte voor POH-jeugd in t Punt Wolvega 

Onze Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd (POH-jeugd) maakt gebruik van 

een werkruimte in ’t Punt te Wolvega, nabij de huisartsenpraktijk. De afgelopen 

anderhalf jaar werd deze in onderhuur van Alliade/Meriant gebruikt. Na vertrek 

van deze huurder gaat de gemeente de ruimte rechtstreeks huren van de 

eigenaar van het pand. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de huur van een werkruimte in 't Punt te Wolvega voor de 

POH-jeugd voor de periode 1-4-22/31-3-23. 

b. De kosten kunnen gedekt worden uit het budget 6672060 (jeugd 

resultaatgestuurde inkoop) 

c. De teamleider van het schakelteam te mandateren voor het ondertekenen van 

de huurovereenkomst. 

 

1.2 

 

Memo Oplevering projectverslag Grip op Sociaal domein 2.0 

In 2021 is het project Grip op Sociaal domein 2.0 gestart. Doel van dit project 

was het verder grip krijgen op de kosten(-ontwikkeling) in het sociaal domein. 

Onderdeel hiervan was het verder uit laten voeren van de eerder vastgestelde 

maatregelen. Daarnaast was de vraag om mogelijkheden voor nieuwe 

maatregelen in beeld te brengen. Dit moest voor de zomer van 2022 opgeleverd 

worden. Het college heeft kennis genomen van het projectverslag en rapporteert 

over de uitkomsten aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van het projectverslag Grip op Sociaal domein 2.0 

b. De raad met bijgevoegd memo te informeren over de uitkomsten van het 

project 

 

1.3 

 

Verwijderen elektriciteitspalen Weerdijk 

Langs de Weerdijk in Nijeholtwolde staat nog een achttal elektriciteitspalen. 

Deze houten palen waren de laatste palen die destijds deel uitmaakten van het 

bovengrondse elektriciteitsnetwerk in Weststellingwerf. Toen in 1977/1978 het 

elektriciteitsnet ondergronds ging, heeft de gemeente op verzoek van de 

bewoners deze acht palen laten staan bij wijze van landschapsmonument. 

Uit onderzoek blijkt dat enkele van deze elektriciteitspalen inmiddels zijn verrot 

en zorgen voor potentieel gevaar. De gemeente heeft daarom besloten om de 

palen te verwijderen. 
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Besluit: 

a. De elektriciteitspalen aan de Weerdijk te Nijeholtwolde te verwijderen. 

b. de bewoners van de Weerdijk per brief te berichten. 

 

1.4 

 

NPOplan Weststellingwerf 

De gemeente Weststellingwerf heeft samen met schoolbesturen een plan 

opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het 

plan staan activiteiten die worden gedaan om leerlingen te ondersteunen die als 

gevolg van de corona-maatregelen niet naar school konden. Veel leerlingen 

hebben hierdoor vertraging opgelopen in hun onderwijs- ontwikkeling. Het 

college van B&W stemt in met het plan. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met het als bijlage toegevoegde NPOplan Weststellingwerf. 

 

 
Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022 

 

de secretaris, de burgemeester, 

   

                                 

 

 


