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1.                                 Afronding extra inzet Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in de gemeente 
Portefeuillehouder Harry Oosterman    

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met de eindrapportage van VNN “Innovatie van het Sociaal domein” en 
de bijdrage aan VNN definitief vast te stellen op €38.000. 

 
 
 
 
2.                                 Indexatie Wmo- en leerlingenvervoer 
Portefeuillehouder Esther Verhagen       

Besluit college Vanaf 2009 volgt de gemeente voor indexatie in het Wmo- en het leerlingenvervoer de Panteia/NEA-index. Voor 
2021 komt deze index op +1% uit. Na overleg met de vervoerder stellen we voor om de vervoerstarieven met dat 
percentage te verhogen. Het college heeft besloten om de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer voor 2021 
met 1% te indexeren. 
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3.                                  Vaststellen subsidie Fonds 2016 voor ‘Uitbreiding Kleedkamers VV Waskemeer'’ 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Voetbalvereniging Waskemeer (VV Waskemeer) vraagt de verleende subsidie van € 31.344 voor de uitbreiding 
van de kleedkamers, in het kader van het ‘Fonds Ooststellingwerf 2016’, vast te stellen. 
 
De subsidie werd versterkt op basis van de subsidieregeling ‘Fonds Ooststellingwerf gemeente Ooststellingwerf 
2016 (Fonds Ooststellingwerf) en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 (ASVO 2015).  
 
Het college heeft besloten om de uit Het Fonds Ooststellingwerf 2016 verleende subsidie van €31.344 voor het 
project ‘Uitbreiding Kleed-kamers’ van Voetbalvereniging Waskemeer vast te stellen. 

4.                                  Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos    

Besluit college Het Normenkader Financiële Rechtmatigheid betreft de inventarisatie van interne en externe regelgeving die van 
belang is voor de accountantscontrole. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Het 
college heeft besloten het Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2020 vast te stellen en de raad te informeren 
door middel van een mededeling. 
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5.                                Opdrachtformulering heroverwegingsproces 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de opdrachtformulering voor het heroverwegingsproces; 
2. De financiële gevolgen van € 35.000 te verwerken bij de voorjaarsrapportage 2021. 

6.                                 Controleplan Privacy 2021 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten kennis te nemen van het Controleplan Privacy 2021. 

7.                                  Kaderbrief 2022- 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân 

Portefeuillehouder Harry Oosterman      

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met de kaderbrief 2022 – 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze over de kaderbrief 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks 

bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. 
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8.                                 Uitstel uitvoering projecten Het Fonds naar 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen kunnen verschillende initiatieven die eerder een subsidie uit 
Het Fonds hebben ontvangen niet worden uitgevoerd. Voor grote projecten (> €10.000,- subsidie) geldt een 
uitvoeringstermijn van 24 maanden en eventueel een mogelijkheid om 6 maanden uitstel aan te vragen. Hier 
ontstaan dan ook nog geen problemen. 
 
Kleine projecten hebben een uitvoeringstermijn van 12 maanden en een maximaal uitstel van 3 maanden op basis 
van de Subsidieregeling Het Fonds 2018-2021. Regulier uitstel is daar vaak niet voldoende, zeker waar het gaat om 
evenementen en bijeenkomsten. Diverse initiatiefnemers hebben inmiddels gevraagd om extra uitstel zodat hun 
project of evenement in 2021 kan worden uitgevoerd of worden georganiseerd. De Energiecoöperatie ‘De Eendracht 
Ooststellingwerf’ en de Stichting ‘Turfvaartdagen Appelscha’ vragen uitstel van uitvoering van hun initiatieven in 
verband met de coronabeperkingen in 2020.  
 
Het college heeft besloten de uitvoeringstermijn voor het uit Het Fonds gesubsidieerde initiatieven ’Energiefestival’ 
en ‘Turfvaartdagen’ met één jaar te verlengen omdat uitvoering in 2020 niet meer mogelijk is door de Corona-
richtlijnen. 

9.                                 Bladruimen en bladkorven 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens   

Besluit college Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de Mededeling aan de Raad over bladruimen en bladkorven. 
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10.                               Gebiedsfonds zonnepark Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. Uitvoering te geven aan de Overeenkomst bijdrage gebiedsfonds Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer door 
met de particulieren uit de directe omgeving in gesprek te gaan over de invulling van het gebiedsfonds. 

Daarvoor: 

2. De directe omgeving vast te stellen op 500 meter rond het zonnepark. 
3. De directe omgeving te benaderen om mee te denken via de brief gebiedsfonds binnen 500 meter. 
4. De eerder betrokkenen te informeren via brief gebiedsfonds buiten 500 meter 
5. De raad hierover te informeren via een mededeling. 
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