
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 24 januari 2023 

 

 

  

  

1.1 

 

Memo Deelname Friese Energie Tafel  (vervolg op provincie-brede 

samenwerking RES-Fryslân) 

Het college heeft besloten om deel te nemen aan de Friese Energie Tafel. Aan deze 

tafel werken de Friese overheden samen met maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven aan de energietransitie. 

 

Besluit: 

a. In te stemmen met deelname aan de Friese Energie Tafel en met de daarvoor 

benodigde behorende jaarlijkse bijdrage van € 16.658; 

b. De jaarlijkse bijdrage aan te melden voor de Voorjaarsnota 2023 en te verwerken 

in de kadernota 2024-2027; 

c. Met bijgaande memo de gemeenteraad te informeren over de beslispunten a. en 

b.; 

d. Wethouder Den Hartigh te mandateren om namens onze gemeente de 

samenwerkingsovereenkomst Deelname Friese Energie Tafel te ondertekenen. 

 

1.2 

 

Beslissing op bezwaar tegen de kap van een kastanjeboom op de locatie 

Langelilleweg 51 te Langelille 

Het college besluit het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over de kap 

van een kastanje aan de Langelilleweg 51 te Langelille over te nemen. Het besluit 

blijft in stand. De motivering van het besluit wordt aangevuld met betrekking tot het 

opleggen van een herplantplicht. 

 

Besluit: 

1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen en in de 

beslissing op bezwaar de motivering aan te vullen waarbij een herplantplicht 

wordt opgelegd; 

2. Door middel van bijgevoegde brief bezwaarmaker van de beslissing op het 

bezwaarschrift op de hoogte te stellen. 

 

1.3 

 

Memorie van toelichting raadsvoorstel benoeming leden Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 2023 

Het college heeft besloten om de memorie van toelichting voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. Kennis te nemen van de memorie van toelichting en deze voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
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1.4 

 

Indexatie pensioen oud-wethouders 

Het college besluit om de indexactie van pensioen over 2022 uit te betalen aan oud-
wethouders die deze indexatie niet via APG uitbetaald hebben gekregen. 
 

Besluit: 

Uitbetalen van 2,39% indexatie pensioen over 2022 aan oud-wethouders die geen 

indexatie pensioen via APG uitbetaald krijgen. 

 

1.5 

 

Uitnodiging werkvergadering woonzorgvisie d.d. 23 januari 2023 

Het college nodigt de gemeenteraad uit voor een werkvergadering woonzorgvisie d.d. 

23 januari 2023. 

 

Besluit: 

a. De gemeenteraad uit te nodigen voor de Werkvergadering Woonzorgvisie d.d. 23 

januari 2023 

 

1.6 

 

Memo Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie 2022-2026 OWO 

Het college heeft het uitvoeringsprogramma Warmtetransitie 2022-2026 OWO 

vastgesteld. Samen met Ooststellingwerf en Opsterland werkt Weststellingwerf de 

komende jaren vooral verder aan het besparen van energie. Hiermee wordt een 

volgende stap gezet naar een toekomst waarbij woningen duurzaam worden 

verwarmd zonder het gebruik van aardgas. 

 

Besluit: 

a. Het uitvoeringsprogramma Warmtetransitie OWO 2022-2026 vast te stellen en 

een vervolg te geven aan de gezamenlijke uitvoering; 

b. Het uitvoeringsprogramma met bijgaande memo ter kennisname toe te sturen 

aan de gemeenteraad en tijdens een informatieve OWO-raadsbijeenkomst de 

raadsleden hierover bij te praten. 

 

1.7 

 

Memo raad kosten opvang Oekraïne 

Het college stemt in met de memo over de kosten van opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne en stemt in met het versturen van deze memo naar de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

a. in te stemmen met de bijgevoegde memo 

b. in te stemmen met het versturen van bijgevoegde memo aan de gemeenteraad 

 

 

 
Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023 

 
de secretaris, de burgemeester, 

   

 

 


