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1.                                  Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het Rijk heeft gemeenten gevraagd beleidsregels op te stellen voor huishoudens die: 
• door de huidige omstandigheden te maken hebben met onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in 

inkomen; 
• daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en 
• geen of onvoldoende een beroep kunnen doen op andere regelingen. 

Deze huishoudens kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning in de betaling van (woon)kosten. 
Om hier uitvoering aan te geven worden de 'Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)' 
vastgesteld. Het college heeft besloten om invulling te geven aan de opdracht van het Rijk om een regeling 
‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ op te stellen. 

 
Daarvoor: 

1. De ‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’ vast te stellen. 
 

En aanvullend: 
  

2. Bij personele problemen in de uitvoering het uitvoeringsbudget Tozo in te zetten. 
3. Bij een eventueel tekort aan TONK middelen een beroep te doen op het Rijk. 
4. Een eventueel overschot aan TONK middelen beschikbaar te houden voor de doelgroep. 
5. De raad en Adviesraad Sociaal Domein te informeren. 
6. Duidelijk en breed te communiceren om zoveel mogelijk huishoudens te bereiken. 
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2.                                 Dienstverlening statushouders 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Als voorbereiding hierop heeft de pilot 
'Samenhangende aanpak statushouders' gelopen. Deze is succesvol geëvalueerd en het doel is om deze 
dienstverlening, die goed aansluit bij de taken die we als gemeente krijgen onder de nieuwe wet, dit jaar te kunnen 
blijven uitvoeren. Het college heeft besloten om de dienstverlening en bijbehorende personele bezetting vanuit het 
Gebiedsteam in 2021 in stand te houden conform opzet tijdens pilot 'Samenhangende aanpak statushouders' ter 
voorbereiding op de komst van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022. 

3.                                 Dienstverlening statushouders 2021 - samenwerkingspartners 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Als voorbereiding hierop heeft de pilot 
'Samenhangende aanpak statushouders' gelopen. Deze is succesvol geëvalueerd. Ook ligt er een positieve 
evaluatie over de inzet van de pool sleutelpersonen. Het doel is om deze dienstverlening, die goed aansluit bij de 
taken die we als gemeente krijgen onder de nieuwe wet, dit jaar te kunnen blijven uitvoeren. Het college heeft 
besloten om de dienstverlening en bijbehorende inzet van samenwerkingspartners, zoals Scala en de Bibliotheek, in 
stand te houden conform opzet tijdens pilot 'Samenhangende aanpak statushouders' ter voorbereiding op de komst 
van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022. 
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4.                                Dienstverlening statushouders 2021 - verzoek ASD 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Als voorbereiding hierop heeft de pilot 
'Samenhangende aanpak statushouders' gelopen. Deze is succesvol geëvalueerd en de ASD heeft in een brief van 
juli 2020 geadviseerd deze dienstverlening, die goed aansluit bij de taken die we als gemeente krijgen onder de 
nieuwe wet, in stand te houden. Het college heeft besloten de ASD te informeren dat we de dienstverlening en 
bijbehorende personele inzet vanuit het Gebiedsteam en samenwerkingspartners in 2021 in stand houden conform 
de opzet tijdens pilot 'Samenhangende aanpak statushouders' en ter voorbereiding op de komst van de nieuwe 
inburgeringswet per 1 januari 2022. 

5.                                Formaliseren cofinanciering Wijknet 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Besluitvorming over het voortzetten van Wijknet heeft plaatsgevonden middels de vaststelling van het Plan van 
aanpak Aandachtsgebieden 2020-2023 waar Wijknet een onderdeel van is. Het voorliggende advies is de 
formalisering van de cofinanciering die nodig was voor het verkrijgen van de subsidie van €410.000 van de provincie 
Fryslân. Het college heeft besloten om de benodigde cofinanciering van €135.000,- voor de uitvoering van het 
project Wijknet tot en met 2023 te formaliseren. En daarvoor de cofinanciering te dekken vanuit de bestaande 
middelen van WMO en de P-wet, beide voor €67.500 verdeeld over de periode tot en met 2023. 

6.                                 Biodiversiteitsplan Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten het nieuwe Beleid Biodiversiteit voor te leggen aan de raad om vast te laten stellen 
middels het raadsvoorstel en het hieruit voortvloeiende Actieprogramma Biodiversiteit en Jaarprogramma 
Biodiversiteit 2021 ter kennisname te sturen aan de raad middels een raadsvoorstel.  
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7.                                Behoefte onderzoek bedrijventerreinen 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met een behoefte onderzoek bedrijventerreinen. 

8.                                Intrekken Financieringsregeling aanleg glasvezelverbindingen naar grijze adressen Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om kennis te nemen van het feit dat de leningfaciliteit niet gebruikt gaat worden door 
DFM op Glas en welk effect dit heeft op de begroting. En hierdoor:  

1. De regeling Financieringsregeling aanleg glasvezelverbindingen naar grijze adressen Ooststellingwerf in te 
trekken. 

2. De raad te informeren over het besluit en de financiële consequenties met een mededeling. 

9.                                 Intrekken openbare ruimte Het Grote Kamp 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om de openbare ruimte Het Grote Kamp in Oosterwolde in te trekken. 
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10.                               Monitor aanbevelingen vanuit ML en VIC rapportage 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten kennis te nemen van de ‘Monitor aanbevelingen vanuit de ML en VIC rapportage 2019’ 
met daarin de stand van zaken per 1 februari 2021. Door middel van de monitor worden directie en college periodiek 
geïnformeerd over de voortgang van de actiepunten vanuit de managementletter en de verbijzonderde interne 
controlerapportage. 

11.                               Principeverzoek woningbouw achter pand Vaart Noordzijde 90 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Wij hebben een principeverzoek gekregen voor het mogen bouwen van twee woningen achter de woning Vaart 
Noordzijde 90 te Appelscha. Omdat de woningen achter een bestaande woning zouden worden gebouwd en er 
geen directe aansluiting met de openbare weg is, heeft college besloten om geen medewerking te verlenen aan het 
verzoek tot de bouw van twee woningen achter het pand Vaart Noordzijde 90 te Appelscha. 

12.                               Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college De kadernota 2022 geeft inzicht in het beleid en de activiteiten van het Recreatieschap Drenthe. Het 
Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke 
regelingen dient op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling voor 15 april de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders (kadernota/kaderbrief) en de voorlopige jaarrekening aan de raden te sturen. Het college heeft 
besloten om kennis te nemen van de inhoud van de Kadernota 2022 van het Recreatieschap Drenthe, de raad te 
informeren over de Kadernota 2022 en de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.  
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13.                               Schade aan wegen door opdooi 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Op diverse wegen in eigendom van de gemeente Ooststellingwerf is plotseling schade ontstaan door opdooi. 
Opdooi kan ontstaan wanneer de grond heel waterig wordt (verweekt), doordat het dooiwater niet weg kan, omdat 
er nog bevroren grond onder zit. Die bevroren grond laat het water er niet door. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit 
verliezen, want het wegdek drijft als het ware op het grondwater. Tot nu toe zijn er schades bekend op de 
Bruggelaan en Vaart ZZ in Appelscha, Herenweg in Donkerbroek, Oosterwoldseweg in Haulerwijk en Boereweide in 
Oosterwolde. Daarnaast zijn op diverse andere wegen lokale lichte schades bekend. Om te voorkomen dat de 
schades gevaar voor de weggebruiker opleveren, zijn deze locaties direct veiliggesteld met hekken en rijplaten en 
zijn een aantal wegen inmiddels hersteld. Het college heeft besloten om maatregelen te nemen om de door opdooi 
ontstane schades aan wegen te herstellen. 
Daarvoor: 

1. De verharding op diverse wegen waar schade door opdooi ontstaan is verwijderen en opnieuw aanbrengen. 
2. De onvoorziene eenmalige kosten hiervoor van ca. € 60.000 mee te nemen bij de aanstaande voorjaarsnota. 
3. De werkzaamheden en de benodigde wegstremmingen communiceren met de bewoners en andere 

betrokkenen. 
4. De raad via een mededeling aan de raad hierover te informeren. 
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14.                               Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij gemeente Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om:  

1. De raad te adviseren om nieuw geurbeleid vast te stellen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv); 

2. De normen vast te stellen zoals omschreven in de Wgv (de wettelijke normen), inhoudende voor dieren met 
een geuremissiefactor binnen de bebouwde kom 2 odeureenheden en 8 odeureenheden buiten de bebouwde 
kom en voor dieren zonder geuremissiefactor de afstanden vast te stellen op 100 meter binnen de bebouwde 
kom en 50 meter buiten de bebouwde kom. 

3. Een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden. 

15.                               Evaluatie pilot twee financiële vergaderingen per jaar 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen structureel naar twee financiële vergaderingen per jaar te gaan.  

16.                                Herverdeling gemeentefonds 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een mededeling over de herverdeling van het gemeentefonds naar de raad te verzenden.  
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