
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 25 oktober 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Subsidieaanvragen dorpenfonds september 2022 

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een drietal projecten €11.000 

subsidie beschikbaar uit het dorpenfonds. Plaatselijk Belang Noordwolde ontwikkelt een 

uitdagend belevingspad, Nijeholtpade zet in op een eigen digitaal participatieplatform, in 

Zandhuizen wordt een lichtproject georganiseerd. 

 

Besluit: 

a. Instemmen met subsidie voor diverse leefbaarheidsprojecten 

b. De € 11.095,71 ten laste brengen van het dorpenfonds 

 

1.2 

 

Aanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea 

Het college van B&W besluit om de buitengewone opsporingsambtenaren en 

toezichthouders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea aan te 

wijzen als toezichthouder voor de gemeente Weststellingwerf voor wat betreft de 

Algemene Plaatselijke Verordening Weststellingwerf. Zij kunnen hierdoor een 

overtreding constateren voor de gemeente op een bepaald perceel als ze daar toch zijn. 

 

Besluit: 

1 De buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders van Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en It Fryske Gea aan te wijzen als toezichthouder voor de 

gemeente Weststellingwerf voor wat betreft de Algemene Plaatselijke Verordening 

Weststellingwerf. 

2 Het aanwijzingsbesluit vast te stellen conform bijgevoegd conceptbesluit. 

 

1.3 

 

Beantwoording art. 31 RvO vragen wachtgeld oud wethouder 

Het college van B&W besluit deze vragen te beantwoorden en de raad te informeren. De 

brief is afgestemd met betreffende wethouder.  

 
Besluit: 

De vragen van de D66 fractie te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief met 

referentienummer 0098165021. 
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1.4 

 

Collegeprogramma 2022-2026 en begrotingswijziging 

Het college van B&W is gevraagd om haar collegeprogramma 2022-2026 vast te stellen 

en in te stemmen met de 2 begrotingswijzigingen. Het gaat om de 6e begrotingswijziging 

voor het jaar 2022 en de 1e begrotingswijziging van 2023. Verder is het college verzocht 

om beide stukken aan te bieden aan de gemeenteraad zodat de gemeenteraad op 7 

november het collegeprogramma kan vaststellen en daarbij ook de 2 

begrotingswijzigingen. 

 

Besluit: 

a. Met instemming kennisnemen van het collegeprogramma 2022-2026 “Samen blijven 

bouwen aan een sterk Weststellingwerf” (bijlage 1) 

b. De 6e begrotingswijziging voor 2022 en de 1e begrotingswijziging van 2023 vast te 

stellen (bijlage 2) 

 

1.5 

 

Memo effecten septembercirculaire 2022 Gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee 

betalen zij een deel van hun uitgaven. Drie keer per jaar geeft het Rijk in een 

zogenaamde circulaire een update van de hoogte van de uitkering uit het fonds. 

Burgemeester en wethouders zijn geïnformeerd over de gevolgen van de 

septembercirculaire 2022 en hebben besloten de memo over deze gevolgen ter 

informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennisnemen van de effecten van de septembercirculaire 2022 gemeentefonds. 

b. Akkoord gaan met de inhoud van bijgevoegde memo aan de raad. 

c. Bijgevoegd memo ter informatie aanbieden aan de raad. 

 

1.6 

 

Brief provincie over jaarstukken 2021 Weststellingwerf 

De provincie Fryslân heeft gereageerd op de jaarstukken 2021 van onze gemeente. Ze 

hebben deze stukken voor kennisgeving aangenomen. Ze gaan in op onze kengetallen 

en informeren ook over de jaarstukken van de andere Friese gemeenten. Het college 

neemt de reactie van de provincie voor kennisgeving aan. 

 

Besluit: 

a. Brief van de provincie Fryslân ter kennisname aannemen 

 

1.7 

 

Omgevingsvergunning strijdig gebruik Stelweg 6 Oldeholtwolde 

Het college van B&W besluit om een positieve grondhouding aan te nemen voor het 

verlenen van een project omgevingsvergunning voor het slopen en de nieuwbouw van 

de woning aan de Stelweg 6 in Oldeholtwolde. Er loopt een bufferzone van een 

gasleiding over het perceel, waardoor er een uitgebreide omgevingsvergunning nodig is 

voor het kunnen bouwen van een nieuwe woning. 

 

Besluit: 

a.    Het college van B&W besluit om een positieve grondhouding aan te nemen voor het 

verlenen van een project omgevingsvergunning strijdig gebruik aan de Stelweg 6 in 

Oldeholtwolde. 

 

 

 

 



 

Pagina 3 

 

1.8 

 

Subsidieregeling fase 1 Bestemming Wolvega 

Het college heeft de “Subsidieregeling Bestemming Wolvega fase één gemeente 

Weststellingwerf 2022” en bijbehorend subsidieplafond vastgesteld. Deze 

subsidieregeling heeft tot doel het ophalen van informatie over hoe de inwoners van 

Wolvega elkaar en zichzelf kunnen uitnodigen, uitdagen en inspireren om een bijdrage 

te leveren aan de leefbaarheid van het dorp Wolvega waarin iedereen – hoe verschillend 

een ieder ook is- zich thuis en gewaardeerd voelt. De subsidieregeling voor Bestemming 

Wolvega fase één wordt vanaf nu opengesteld 

 

Besluit: 

a. Vaststelling subsidieregeling Bestemming Wolvega fase één gemeente 

Weststellingwerf 

b. Het vaststellen van het plafondbesluit 

c. Het vaststellen van het aanvraagformulier 

 

1.9 

 

Memo Welzijn op recept 

Het college neemt kennis van het project Welzijn op recept. Vanaf oktober 2022 gaat dit 

project in de gemeente van start. Gezamenlijk met 2 huisartsenpraktijken en een 

Welzijnscoach vanuit de gemeente steken we in op het welzijn van onze inwoners. In 

april 2023 zal een evaluatie volgen. 

 

Besluit: 

a. De gemeenteraad via bijgevoegd memo te informeren over Welzijn op recept 

 

1.10 

 

Memo Monitor Sociaal Domein september 2022 

Het college levert de tweede monitor van 2022 op aan de raad. Hiermee hebben we 

inzicht in de aantallen cliënten en voorzieningen, kosten en meerjarige ontwikkeling 

daarvan in het Sociaal Domein. 

 

Besluit: 

Kennis te nemen van de monitor en deze aan te bieden aan de raad 

 

1.11 

 

Beantwoording art. 31 vragen CDA 

Het CDA heeft schriftelijke artikel 31 over de ICT ondersteuning bij de commissie en 

raadsvergaderingen gesteld.  Het college van B&W besluit deze schriftelijk per brief te 

beantwoorden. 

 

Besluit: 

Middels bijgevoegde concept brief (nr. 0098167808) de vragen van dhr. J. (Hans) Visser 

namens de fractie van het CDA ex. artikel 31 RvO, over ICT-ondersteuning, 

te beantwoorden. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   

                                 


