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1.                                  Gunning B1 en Z leerroutes nieuwe Wet inburgering 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Eén van de nieuwe taken die de nieuwe Wet inburgering 2021 met zich meebrengt is dat we als gemeente een 
leerroute aan moeten bieden aan statushouders. Hiervoor zijn een tweetal aanbestedingen uitgevoerd. De 
aanbesteding voor de leerroutes B1 en Z is afgerond en er is een partij gevonden voor de uitvoering. 
 
Het college informeert de raad over de uitkomst van de aanbesteding leerroutes B1 en Z. 

2.                                 Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voorstelling met silo's 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 29 juni 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een stelling met silo’s op het adres 

Oosterwoldseweg 35 in Oldeberkoop. Tegen deze vergunning is door twee bezwaarmakers één bezwaarschrift 

ingediend. Eén van de bezwaargronden is dat de belangen van hun woonomgeving onvoldoende zijn meegewogen. 

Hierbij gaat het met name om vrees voor een toename van geluid. 

Het college besluit het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen. Het bezwaar tegen 

de omgevingsvergunning voor de stelling met silo’s is ongegrond, de motivering wordt aangevuld. 
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3.                                 Coöperatie Appelscha 3.0 subsidie 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De gemeentelijke financiële ondersteuning voor Coöperatie Appelscha 3.0 over de periode van 2019-2021 is 

inmiddels ten einde. Naar aanleiding van de positieve eerste resultaten heeft de coöperatie voor de periode 2022-

2023 om aanvullende financiële ondersteuning gevraagd. Zodat zij deze opgaande lijn kunnen voortzetten, op weg 

naar zelfvoorziening. 

Het college heeft besloten in te stemmen met de toekenning van een subsidie van € 50.000 per jaar (€ 100.000 

totaal) aan Coöperatie Appelscha voor de periode 2022-2023. En de subsidie te dekken uit het budget dat hiervoor 

door de raad beschikbaar is gesteld bij de programmabegroting 2022-2025. 

4.                                 Verantwoording informatieveiligheid ENSIA 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Jaarlijks leggen gemeenten door middel van ENSIA verantwoording af aan de verschillende toezichthouders en aan 

de raad over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. De Baseline 

Informatieveiligheid Overheid (BIO) is hiervoor de kern. 

Het college heeft kennis genomen van: 

 Het ENSIA assurance rapport en de rapportages van bevindingen m.b.t. DigiD en SUWI. 

 De Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI. 
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 De Letter of Representation (LOR) – schriftelijke bevestiging bij de Assurance opdracht. 

Het college heeft de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI vastgesteld en de 

Collegeverklaring ondertekend. 
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