
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 22 november 2022 

 

 

  

 

1.1 

 

  

Memo voor Raad over EU Leader programma 2023-2027 

Het college van B&W heeft besloten een traject te ondersteunen om te 

komen tot een Leader-gebied in de regio Zuidoost Friesland. 

De provincie Fryslân is een voorverkenning gestart in verband met het EU-

Leader programma 2023-2027. Dit Europees subsidieprogramma is gericht 

op financiering van projecten op het platteland op het gebied van sociaal-

economische ontwikkeling, versterking sociale cohesie, klimaat, milieu, 

water, landschap en biodiversiteit. 

Leader is bedoeld voor nieuwe projecten die vanuit de samenleving tot stand 

zijn gekomen en de leefbaarheid van het landelijk gebied versterken. In de 

voorverkenning vraagt de provincie of het college een traject ondersteunt om 

te komen tot een Leader-gebied Zuidoost-Friesland en of het college bereid 

is om, bij toewijzing als Leader-gebied, een financiële bijdrage te leveren aan 

het programma. 

 

Besluit: 

a. Een traject te ondersteunen om te komen tot een Leader-gebied in de 

regio Zuidoost Friesland 

b. De bereidheid uit te spreken, bij toewijzing als Leader-gebied, 

cofinanciering te leveren aan het Leader-programma 

c. In te stemmen met de antwoordbrief aan de provincie Fryslân over het 

EU-Leader programma 

d. In te stemmen met het memo aan de raad over het EU-Leader 

programma 

 

1.2 

 

 Memo Baggerwerkzaamheden De Heide vijvers en De Scheene in 

Wolvega. 

Het college stuurt ter informatie een memo met bijgevoegd een flyer over de 

baggerwerkzaamheden in De Heide en De Scheene naar de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met memo en flyer aan de raad 

 

1.3 

 

 MEMO Jaarrekening 2021 Stichting Comprix 

Een van de taken van de gemeente Weststellingwerf is te zorgen voor 

voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Dit doet de gemeente onder 

andere door de begroting en jaarrekening van het schoolbestuur Comprix te 

beoordelen. Alle openbare basisscholen in de gemeente Weststellingwerf 

horen bij het schoolbestuur Comprix. De gemeente heeft de jaarrekening 

2021 van Comprix ontvangen. 

 

Besluit: 
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a. In te stemmen met de jaarrekening en het bestuursverslag 2021 van 

Stichting Comprix. 

b. Kennis te nemen van het verslag van de Commissie van Overleg van 

Stichting Comprix en de OWO-gemeenten. 

c. De raad te informeren conform de bijgaande Memo aan de Raad, met 

daarbij gevoegd de jaarrekening en bestuursverslag 2021 en het verslag 

van de Commissie van Overleg 

 

1.4 

 

 MEMO Beantwoordingsbrief Boijlerweg 36 (toezegging 229) 

Het college heeft besloten de bijgevoegde memo voor te leggen aan de 

gemeenteraad. De memo gaat over 

de beantwoording van de vragen in de ingekomen brief over de 

bestemmingsplan procedure op het adres 

Boijlerweg 36. 

 

Besluit: 

a. De bijgevoegde memo met bijlage ter kennisgeving 

voor te leggen aan de gemeenteraad 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022  

de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


