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Nummer 18 – 18 mei 2021 

 

1.                                Rapportage informatieveiligheid en privacy 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Met de rapportage informatieveiligheid en privacy 2020 heeft het college kennisgenomen van de behaalde 
resultaten rondom de informatiebeveiligingsnormen van diverse informatiesystemen vanuit de uitgevoerde 
zelfevaluaties en over de stand van zaken met betrekking tot het voldoen aan de AVG. Het college biedt de 
rapportage ter kennisname aan, aan de raad middels een mededeling.  

2.                                Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten De ‘Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2021’ vast te stellen, waarin we inzicht 
geven in de financiële stand van zaken op het domein WMO en Jeugd en de ‘Monitor Sociaal Domein eerste 
kwartaal 2021’ ter informatie naar de commissie Samenleving te sturen. 

3.                                Opheffen poolvoorziening Wmo-hulpmiddelen in Wlz-instellingen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bij een aantal zorginstellingen in de gemeente is een hulpmiddelenpool gestationeerd met voorzieningen vanuit de 
Wmo. Sinds 1 januari 2020 is de gemeente op grond van de Wmo niet meer verantwoordelijk voor 
(pool)voorzieningen in Wlz- instellingen. We betalen nu maandelijks een dienstverleningstarief voor deze middelen, 
terwijl dit buiten onze verantwoordelijkheid ligt. Voor poolvoorzieningen in instellingen die niet bij vallen onder Wlz 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 

 
 

instellingen, blijft de gemeente wel verantwoordelijk. Maar hierbij kunnen nog wel kosten bespaard worden door 
bepaalde typen hulpmiddelen in eigendom te verstrekken, in plaats van in bruikleen te geven. Het college heeft 
besloten om:  

1. Poolvoorzieningen met Wmo-hulpmiddelen in Wlz-instellingen op te heffen; 
2. De hulpmiddelen uit deze pools te schenken aan de Wlz-instellingen; 
3. Daarvoor de hulpmiddelen nog eenmalig te laten opknappen door Medipoint; 
4. De hulpmiddelen uit de pools op te halen als een Wlz-instelling deze niet wil hebben; 

En daarnaast: 
 

5. Voor niet-Wlz instellingen de poolvoorzieningen te behouden; 
6. Onderhoudsvrije en –arme hulpmiddelen en onderdelen met een kostprijs tot € 500 in eigendom te 

verstrekken.  
  

4.                                Rijksbijdrage beschikbaar stellen Zorgeconomie Regio Deal 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Het Rijk investeert € 15 miljoen 
in deze Regio Deal en daartegenover zorgt de regio voor minimaal € 15 miljoen aan cofinanciering. De regio doet dit 
primair vanuit bestaande projecten en programma’s die aansluiten bij de ambities van de Regio Deal. Met de 
rijksbijdrage kunnen deze projecten en programma’s versneld en/of uitgebreider uitgevoerd worden. 
 
Het project Zorgeconomie is hier onderdeel van. Hiervoor is inmiddels een uitvoeringsprogramma opgesteld en 
bestuurlijk vastgesteld. Het college heeft besloten om de rijksbijdrage van € 525.000 inclusief BTW uit de Regio 
Deal Zuidoost Friesland beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Zorgeconomie. 
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5.                                 Uitvoeringsplan brede aanpak dakloosheid Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021 is vastgesteld. Dit plan is in opdracht van alle 
Friese gemeenten opgesteld door het Sociaal Domein Fryslân (SDF) in samenwerking met de aanbieders voor 
maatschappelijke opvang en een afvaardiging van Friese gemeenten. Het uitvoeringsplan is de uitwerking en 
omschrijving van het in oktober 2020 verschenen Plan brede Aanpak Dakloosheid. Het ministerie van VWS levert 
voor het uitvoeringsplan een eenmalige bijdrage van € 3,4 miljoen. Het college informeert de raad over het 
Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021.  

6.                                  Afvalinzameling: resultaten Diftar+ en VANG-cijfer 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Om een goede impuls te geven aan het realiseren van de VANG doelstelling van 100 kilo te verbranden restafval 
per inwoner per jaar in 2020, is op 25 september 2018 besloten per 1 januari 2019 over te gaan op de 
afrekensystematiek Diftar+ (gewicht/frequentie). De resultaten Diftar+ en het VANG-cijfer 2020 worden met onze 
inwoners gedeeld in een Themapagina Afval is Grondstof in de Nieuwe Ooststellingwerver. Het college informeert 
de raad over de resultaten Diftar+ en het VANG cijfer 2020.  
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7.                                  Vervangende nieuwbouw clubgebouw Haulerwijk  

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen  

Besluit college Sv Haulerwijk heeft een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van de gemeente voor de vervangende 
nieuwbouw van hun clubgebouw. Het ontwerp voldoet aan de normstelling van de K.N.V.B. en aan de eisen van 
deze tijd, waaronder los van het gas. Op basis hiervan en via de systematiek van de 1/3-regeling, is het verzoek 
subsidiabel. Het college heeft besloten het clubgebouw van sv Haulerwijk op sportpak “ de Hichte” te vervangen 
door toekomstbestendige nieuwbouw en daarvoor: 

1. Kennis te nemen van het verzoek van sv Haulerwijk. 
2. Kennis te nemen van het Projectplan. 
3. Kennis te nemen van de optie om een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 aan sv Haulerwijk. 
4. Kennis te nemen van de optie om een renteloze lening van € 400.000 te verstrekken aan sv Haulerwijk met 

een looptijd van 40 jaar. 
5. Het besluit over het beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000 en het verstrekken van een renteloze 

lening van € 400.000 mee te nemen in het heroverwegingsproces financiën. 

8.                                  Voortgangsnotitie en uitgangspuntennotitie Transitievisie Warmte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het uitvoerend adviesbureau Royal Haskoning DHV heeft het college geïnformeerd over de voortgang en de stand 
van zaken van de Transitievisie Warmte en de daarbij te hanteren uitgangspunten. Het college informeert de raad 
via een mededeling over de Voortgangsnotitie en de UitgangspuntennotitieTransitievisie Warmte. 
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9.                                  Mededeling opening Bosbergtoren 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Het college informeert de raad met een mededeling over de status van de opening van de Bosbergtoren.  

10.                                Pilot zoutkisten - Uitkomst 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In de raadsvergadering van 20 juni 2017 is de motie met als onderwerp “Zoutkisten in wijken en buurten” 
aangenomen. Er is uitvoering gegeven aan de motie door in februari 2018 vijf dorpen die zich destijds 
aangemeld hebben, een gevulde zoutkist te verstrekken. Vanwege de zachte winters en het weinige gebruik 
van het zout in de kisten, is de pilot tweemaal verlengd met één jaar. Het college heeft besloten om: 

1. De vijf beschikbaar gestelde zoutkisten aan de deelnemende dorpen over te dragen. 
2. Geen extra kosten te maken voor het aanschaffen en vullen van extra zoutkisten. 
3. De deelnemende dorpen te informeren over de uitkomst van de pilot zoutkisten. 
4. De raad via een mededeling aan de raad hierover te informeren. 

11.                               Het Fonds 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Door de coronapandemie zijn in 2020 minder subsidieaanvragen voor het Fonds gedaan. Hierdoor is €100.998,- 
aan subsidiebudget overgebleven. Met de raad is afgesproken overgebleven budgetten toe te voegen aan het 
budget voor het opvolgende jaar. Voor 2021 ontstaat daardoor een budget van € 350.998,-. 
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Om dit budget zo goed mogelijk in te zetten om leefbaarheids- en sociaal initiatief te ondersteunen, stellen we voor 
om het budget voor 2021 uit te smeren over de jaren 2021 en 2022. Hiermee is een jaar extra Het Fonds te 
realiseren binnen het totaal beschikbare budget. Over een vervolg van Het Fonds na 2022 moet eind van dat jaar 
opnieuw besluitvorming plaatsvinden. Het college heeft besloten de uitvoering van Het Fonds te verlengen tot en 
met 2022 en daarvoor de raad voor te stellen om: 

1. € 150.998,- van het resterende subsidiebudget (€350.998,-) voor 2021 over te hevelen naar 2022.  
2. In 2022 een besluit te nemen over een vervolg voor Het Fonds na 2022. 

12.                              Aanvraag krediet aanschaf zonnepanelen Biosintrum 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In de notitie “Het Biosintrum” paragraaf 4.6.2 wordt in het overzicht van gebouwgebonden kosten rekening 
gehouden met een jaarlijks bedrag van € 6.867,00 voor het leasen van zonnepanelen. 

De zonnepanelen maken onlosmakelijk deel uit van het gebouw, zijn noodzakelijk om te kunnen (blijven) voldoen 
aan de vereisten voor het certificaat Breeam Outstanding en komen voor rekening van de eigenaar. 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om over te gaan tot aanschaf van de zonnepanelen op het 
Biosintrum en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,-. 
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13.                               Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 - 2025 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 16 december 2020 heeft de raad de Nota van uitgangspunten Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 
2025 vastgesteld. Op basis van deze nota is het Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025 opgesteld. 
Hierin staan de inspanningen die we leveren om de gestelde doelen te halen. Het college heeft besloten de raad te 
vragen om het Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025 vast te stellen en om de raad te vragen het 
resterende budget van € 253.150 uit het Programma BBE 2016 – 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 
de opgave Biobased produceren. 

 
14.                              Toezegging raad Fte’s FUMO en mogelijke knoppen werk en kosten 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Bij de behandeling van de ontwerpbegroting FUMO 2022 zijn een aantal toezeggingen gedaan door de wethouder. 
In de mededeling wordt tegemoet gekomen aan deze toezeggingen.  Het college informeert de raad door middel 
van een mededeling over de gedane toezegging naar aanleiding van de behandeling van de ontwerpbegroting 
FUMO 2022 in de raadscommissie van 10 mei 2021. 

15.                               Kaderbrief 2022-2025 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college We presenteren in de kaderbrief het financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen die onvermijdelijk op ons 
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afkomen. Deze kaderbrief laat een (structureel) negatief financieel perspectief zien. In het heroverwegingsproces 
komen we met voorstellen om dit op te lossen. Daarin worden ook de ambities die er zijn betrokken, zodat er 
integrale afweging plaatsvindt. Het heroverwegingsproces loopt via een parallel proces.  Het college heeft besloten 
de raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2022-2025 en daarmee: 
 

1. In te stemmen met het verwerken van het financieel perspectief in de Programmabegroting 2022  
2. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden  
3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2022  

16.                                Voorbespreken Concept Omgevingsvisie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft het Concept Omgevingsvisie besproken. 

17.                                Voorjaarsrapportage 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2021 en het positieve saldo van € 286.000; 
2. De begrotingswijziging te laten vaststellen door de raad; 
3. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2020 naar 2021; 
4. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronacompensatie en getroffen maatregelen in 2021 en 

deze financiële gevolgen te verwerken in de begroting. 
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18.                                Begroting Recreatieschap Drenthe 2022 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2020, de ontwerpbegroting 2022 inclusief een meerjarenraming 
2023 t/m 2025 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de 
gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur van het Recreatieschap jaarlijks de ontwerpbegroting aan de 
gemeenteraad en nemen het college en de gemeenteraad kennis van deze stukken. Eventuele opmerkingen en/of 
zienswijzen van de raad en het college kunnen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van het Recreatieschap op 8 juli 2020.  Het college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Recreatieschap Drenthe; 
2. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 van Recreatieschap Drenthe; 

en daarvoor: 
3. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeenteraad; 
4. De ontwerpbegroting 2022 ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeenteraad.; 
5. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022.  

19.                              Procesvoorstel Bosbergtoren 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In 2015 is gestart met de bouw van de Bosbergtoren. Dit werd mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie. 
Sinds de realisatie van de Bosbergtoren in 2016 wordt er gesproken over de eigendom, het beheer en onderhoud 
van de Bosbergtoren. Tot op heden ligt de volledige exploitatie en het beheer en onderhoud nog bij de gemeente. 
De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Bosbergtoren. De 
gemeenteraad heeft uitgesproken de Bosbergtoren niet in eigen beheer te willen houden. Dit scenario wordt dan 
ook niet nader uitgewerkt. In de notie ‘Advies over eigendom, beheer en onderhoud van de Bosbergtoren’ zijn drie 
scenario’s uitgewerkt: verkoop aan derden, verhuur aan derden en samenwerking in de exploitatie. Het college heeft 
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besloten de raadscommissie voor te leggen welke varianten op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud van 
de Bosbergtoren mogelijk zijn en de raadscommissie te vragen om oriënterend te bespreken welke variant(en) de 
voorkeur heeft/hebben. 

20.                              Toekomst Cooperatie Appelscha regio 3.0 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In de periode 2019-2021 hebben de Coöperatie regio Appelscha, de VTRBO/TIP en andere partijen elkaar 
gevonden in de gebiedsgerichte promotie en marketing van het toeristisch-recreatieve aanbod in onze gemeente. 
Voor de uitvoering van hun plannen heeft de coöperatie begin 2019 € 300.000 subsidie ontvangen van de 
gemeente. 

Van de gemeente wordt voor respectievelijk 2022 en 2023 een jaarlijkse cofinanciering van € 50.000 gevraagd. Het 
is de verwachting dat deze investering zich terugbetaalt door meer overnachtingen en dus meer opbrengsten 
toeristenbelasting, meer economische bestedingen van bezoekers in onze gemeente en meer werkgelegenheid in 
de toerisme-, recreatie- en horecabranche. De overige ca. 50% van de jaarlijkse conceptbegroting wordt gedekt uit 
bijdragen van ondernemers, opbrengsten uit exploitaties en opbrengsten uit marketing- en promotieactiviteiten.  Het 
college neemt kennis van de inhoud van het planvoorstel van de Coöperatie regio Appelscha 3.0 en informeert de 
raad over de inhoud van het planvoorstel middels een mededeling.  
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