
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 15 november 2022 

 

  

1.1 

 

Memo Mondelinge vragen VVD stikstofbeleid 

Het college stemt met dit besluit in met de beantwoording van de mondelinge vragen van 

raadslid Aukje Kroondijk over het stikstofbeleid, gesteld tijdens de het vragenkwartier van 

de raadsvergadering van 10 oktober 2022, zoals verwoord in de bijgevoegde memo. 

 

Besluit: 

a. in te stemmen met de beantwoording van de mondelinge vragen van raadslid Aukje 

Kroondijk over het stikstofbeleid, gesteld tijdens de het vragenkwartier van de 

raadsvergadering van 10 oktober 2022, zoals verwoord in de bijgevoegde memo met het 

kenmerk 0098465434; 

b. deze memo door te geleiden naar de griffie. 

 

1.2 

 

Memo: Motie kleine windmolens (nr. 10, d.d. 10 oktober 2022) 

Het college van Weststellingwerf heeft besloten om op verzoek van de gemeenteraad de 

provincie Fryslân te vragen meer mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van kleine 

windmolens. 

 

Besluit: 

a. Op verzoek van de gemeenteraad met bijgaande conceptbrief bij de leden van 

Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân opnieuw te pleiten 

voor een ruimere toepassing van kleine windmolens; 

b. Hierbij voor wat betreft het huidige provinciaal toepassingsbeleid te pleiten voor het 

beëindigen van de nu verplichte adviesaanvraag bij de provincie; 

c. Ter informatie een afschrift van de brief toe te sturen aan de gemeenteraad. 

 

1.3 

 

Memo Clientervaringsonderzoek 2021 Wmo en Jeugd 

Jaarlijks voert de gemeente Weststellingwerf een onderzoek uit onder de inwoners die 

ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Jeugdwet. Er is onderzocht hoe deze inwoners de ondersteuning, die geboden werd door 

de gemeente in 2021, hebben ervaren. Het college van B&W besluit de uitkomsten en de 

ervaringen van het cliëntervaringsonderzoek 2021 vast te stellen. De raad wordt met een 

memo geïnformeerd over deze uitkomsten en aanbevelingen. 

 

Besluit: 

a. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 vast te stellen en het cliëntervaringsonderzoek 

Jeugdwet 2021 vast te stellen; 

b. Deze onderzoeken met het toelichtende memo aan de raad toe te sturen. 
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Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   

 


