
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 8 november 2022 

 

 

  

  

1.1 

 

Inzet rijksgeld aanpak energiearmoede (Specifieke Uitkering verlagen 

energierekening/SPUK) 

Het college heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen samen met een 

energiecoach kunnen kijken waar in hun woning energie bespaard kan worden. Op 

advies van de energiecoach kan bij een plaatselijke winkel één witgoedapparaat met 

een hoog energieverbruik (bijvoorbeeld een oude koelkast of wasmachine) worden 

omgeruild voor een energiezuinig exemplaar. Zo wordt het energieverbruik 

verminderd en de energierekening blijvend verlaagd. Hiervoor heeft de gemeente van 

het Rijk geld ontvangen. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met de uitwerkte Aanpak energiecoachbegeleiding en witgoedwissel, 

en hieraan overeenkomstig uitvoering te geven; 

b. De Subsidieregeling Witgoedwissel gemeente Weststellingwerf 2022 vast te stellen 

en de uitvoering te mandateren Duurzaam Bouwloket B.V.; 

c. Bij deze subsidieregeling een subsidieplafond van € 180.000 vast te stellen; 

d. Een totaalbedrag van € 290.000 van het ontvangen rijksgeld beschikbaar te stellen 

voor de uitvoering. 

 

1.2 

 

Memo: corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 

Het college van burgemeester en wethouder deelt de uitkomsten van de Corona 

gezondheidsmonitor jeugd 2021 met de gemeenteraad. Hiermee wordt voldaan aan 

de toezegging die wethouder Zonderland tijdens de Algemene Commissievergadering 

van 17 januari 2022 deed. 

 

Besluit: 

Het gevraagde besluit: 

a. Toezegging 226 af te handelen en de Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 met 

de raad te delen 

 

1.3 

 

Memo beantwoording raadsvragen Begroting 2023-2026 en Najaarsnota 2022 

Het college heeft de technische vragen die de raad heeft gesteld over de begroting 

2023-2026 en de najaarsnota 2022 beantwoord en stuurt deze antwoorden door naar 

de raad. 

 

Besluit: 

a. Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen over de 

begroting 2023-2026 en najaarsnota 2022; 

b. Deze antwoorden, via de griffie, te sturen naar de raad. 

 

1.4 Brief art. 31 Antwoord Dag van de Boerin - communicatie via social media 
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 D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de communicatie op social media rondom 

de Dag van de Boerin. Het college van B&W besluit deze vragen per brief te 

beantwoorden. 

 

Besluit: 

Informeren raad met brief over Dag van de Boerin -Communicatie via sociale media 

 

1.5 

 

Arbeidsovereenkomsten nieuwe directeuren  

Het college stemt in met het aangaan van arbeidsovereenkomsten met Jansje Albers 

en Silvia Vuist per 1 januari 2023. Jansje en Silvia maken per 1 januari onderdeel uit 

van de directie. 

 

Besluit: 

a. Met Jansje Albers een arbeidsovereenkomst aan te gaan per 1 januari 2023 en 

haar te plaatsen in het functieprofiel van adjunct-directeur. 

b. Met Silvia Vuist een arbeidsovereenkomst aan te gaan per 1 januari 2023 en haar 

te plaatsen in het functieprofiel van adjunct-directeur. 

c. De gemeentesecretaris de arbeidsvoorwaardelijke afspraken met Jansje Albers en 

Silvia Vuist binnen de bandbreedte van onze rechtpositieregelingen overeen te laten 

komen. 

d. In te stemmen met bijgevoegd persbericht. 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


