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1.                                  Machtiging N. Laarhuis 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de heer N. Laarhuis een machtiging te verstrekken voor het vertegenwoordigen van het 
college van burgemeester en wethouders in de procedure rondom de behandeling van een bezwaarschrift tegen 
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen wegens emigratie. 

2.                                  Verlenging pilot inwonerspanel 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de eenjarige pilot met het inwonerspanel te verlengen met nog een jaar. En de raad te 

informeren via een mededeling. 
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3.                                  Voorstel verklaring onder ede 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Doel van de Basisregistratie Personen is het verstrekken van persoonsgegevens aan overheidsorganen en derden 

die die gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken. Zij en ook anderen, die ervan gebruikmaken, moeten 

op de juistheid van die gegevens kunnen vertrouwen. Die moeten dus actueel, juist, volledig en betrouwbaar zijn. 

Om aan die eisen te voldoen worden de gegevens in principe en bij voorkeur ontleend aan brondocumenten, denk 

bijvoorbeeld aan een geboorteakte of huwelijksakte. Maar niet altijd kan, of kan worden verlangd (denk aan 

vluchtelingen), dat brondocumenten worden overgelegd. Diegenen voor wie dat geldt kunnen worden toegelaten tot 

het afleggen van een verklaring onder ede. 

Het college heeft besloten alle huidige en toekomstige ambtenaren burgerlijke stand die werkzaam zijn bij het team 

Dienstverlening aanwijzen als ambtenaar ten overstaan van wie een verklaring onder ede kan worden afgelegd. 

Deze aanwijzing is verplicht op basis van artikel 2.8 lid 2 onder de van de wet Basisregistratie Personen . 
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4.                                  Eenmalige energietoeslag minima 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Gemeenten zijn per kamerbrief gevraagd om alvast te 

beginnen met de uitvoering van de energietoeslag. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is 

voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het leven geroepen: de 

eenmalige energietoeslag. 

Het college heeft besloten: 

1. De eenmalige energietoeslag van € 800,- beschikbaar te stellen voor huishoudens met een inkomen tot 

120% van het bestaansminimum. 

2. De beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag gemeente Ooststellingwerf 2022’ vast te stellen. 

3. Actief te communiceren zodat de gehele doelgroep die valt tussen de 100% bijstandsnorm tot 120% van het 

bestaansminimum bereikt kan worden. 

4. De raad via een mededeling te informeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.                                  Jaaroverzicht en rapportage Wmo 2021 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten inzicht te geven in de ingekochte Wmo-ondersteuning en de ontwikkelingen bij onze 

Wmo-aanbieders. En daarvoor: 

1. Kennis te nemen van het jaaroverzicht Wmo 2021. 

2. Kennis te nemen van de Rapportage digitale vragenlijst Wmo-aanbieders 2021. 

3. De raad en Adviesraad Sociaal Domein te informeren over het jaaroverzicht en de rapportage. 
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6.                                    Conceptbegroting FUMO 2023 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 14 maart 2022 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar de deelnemers aan de 

Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO opgestuurd en is er gelegenheid geweest om eventueel een reactie 

op deze ontwerpbegroting te geven. In deze ontwerpbegroting is sprake van een geringe stijging van de bijdrage. 

Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting FUMO 2023. En heeft de 

tekst van de reactiebrief aan de FUMO vastgesteld en besloten deze ter instemming aan de raad te sturen. 

7.                                  Principeverzoek Laweijstraat 17 Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 25 november 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van woningen op het perceel 

Laweijstraat 17 in Haulerwijk. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd.  

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van de 

beheersverordening ‘Haulerwijk 2014’ voor de realisatie van 4 woningen op het perceel Laweijstraat 17 in 

Haulerwijk. Met de voorwaarde dat de parkeersituatie, waarbij zes parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd, 

nader uitgewerkt dient te worden. En de principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 
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8.                                   Mededeling aan de raad OVEF inzake Gazprom 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college informeert de raad over het besluit rondom Gazprom. 
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