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1.                                 Sociaal jaarverslag 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Ieder jaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. Gekozen is voor een beknopte weergave, dat in hetzelfde 
concept ieder jaar aan het college wordt gepresenteerd.  In het sociaal jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
ontwikkelingen die in gang zijn gezet: wat wilden we bereiken en wat zijn de resultaten daarvan. Het sociaal 
jaarverslag wordt ter informatie en bespreking aan de OR voorgelegd. Het college neemt de tekst voor het sociaal 
jaarverslag voor kennisgeving aan en stuurt het ter kennisname naar de raad. 

  

2.                                 SUN Friesland 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland geeft vanuit lokale noodhulpbureaus financiële steun aan inwoners in 
urgente situaties van financiële nood. In 2020 heeft het college besloten tot verlening van subsidie voor de 
bureaukosten van deze noodhulpbureaus. SUN wil de steun aan de inwoners van Ooststellingwerf voortzetten en 
heeft voor 2021 opnieuw een subsidieverzoek gedaan. Het college heeft besloten noodhulp voor kwetsbare 
inwoners te blijven faciliteren en daarvoor SUN Friesland een subsidie toe te kennen en € 3820,35 beschikbaar te 
stellen uit het budget armoedebeleid 63503/42320 2021. 
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3.                                 Achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 18 april 2000 heeft de raad besloten achtervangovereenkomsten aan te gaan met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), met als belangrijkste doel: woningbouwcorporaties in staat te stellen tegen zo 
laag mogelijke kosten financiering aan te kunnen trekken. Op deze wijze geeft de gemeente vervolgens 
invulling aan haar volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid. Het WSW en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) hebben het college bij brief van 17 mei 2021 gevraagd in te stemmen met een nieuwe 
achtervangovereenkomst. Deze overeenkomst kent een aantal wijzigingen die de positie van WSW ten opzichte van 
deelnemende corporaties en de achtervangers verduidelijken. Het college heeft besloten woningbouwcorporaties in 
staat te stellen invulling te geven aan de kernactiviteit: het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen, 
waarmee ook de gemeente invulling geeft aan haar volkshuisvestelijke taak. En heeft daarvoor besloten: 

1. Tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021. 

2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande 

achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan het college 

voorgelegd. 

3. De raad op de hoogte te brengen van het voorgenomen besluit via mededeling om ze de kans te geven te 

reageren. 
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4.                                 Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek handhaving werkzaamheden Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 11 januari 2021 is er een verzoek om handhaving ingediend tegen de werkzaamheden op het terrein van 
motorcrosslocatie De Prikkedam en het crossen op een zaterdag. 
 
Op 10 maart 2021 is het verzoek door het college afgewezen. De werkzaamheden waren in het kader van (groot) 
onderhoud aan de baan en dat is niet verboden. Hiervoor is geen aparte toestemming nodig. Ook is niet vastgesteld 
dat er op de motorcrossbaan sprake is geweest van crossen op de zaterdag. Omdat er geen strijdige situatie op het 
perceel aanwezig is (was), is het verzoek afgewezen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. 
 
Op 3 juni 2021 heeft de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden en op 10 juni 2021 heeft de 
commissie een advies over het ingediende bezwaarschrift gegeven. Het college heeft besloten conform het advies 
van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift van 13 april 2021, tegen het afwijzen van het 
verzoek om handhaving wegens werkzaamheden en het crossen op zaterdag op motorcrossterrein Prikkedam, 
ongegrond te verklaren. 

5.                                Maatwerk tbv vaststellen subsidieverleningen 2020 en 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De gemeente heeft met veel organisaties subsidierelaties waarmee afspraken via een beschikking zijn 
gemaakt over de activiteiten die zij zullen gaan uitvoeren. Door de vele coronamaatregelen hebben veel 
partijen negatieve gevolgen ondervonden voor de nakoming van gemaakte afspraken of uitvoering van 
activiteiten. Dit geldt voor zowel 2020 als 2021. Voor subsidies groter dan € 10.000 is in de beschikking 
afspraken gemaakt over de verantwoording. Waar in gevallen van niet nakoming normaal gesproken (een 
deel van) de subsidies worden teruggevorderd, wordt nu geadviseerd dit niet te doen, maar hiervoor 
maatwerk toe te passen. Uitgangspunt is dat de verstrekte middelen binnen een nieuw afgesproken termijn 
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alsnog worden besteed aan het beoogde doel. Het college heeft besloten over te gaan tot het leveren van maatwerk 
bij het vaststellen subsidieverleningen over 2020 en 2021, waarbij door de coronamaatregelen de afspraken niet 
(geheel) behaald of gesubsidieerde activiteiten niet (geheel) uitgevoerd konden worden en de raad hiervan in kennis 
te stellen via een mededeling aan de raad. 

6.                                 Meicirculaire 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de mededeling aan de raad over de gevolgen van de meicirculaire 
2021.  

7.                                  Wet natuurbescherming - Gedragscode soortbescherming gemeenten 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Het behouden en bevorderen van de biodiversiteit is een van de doelstellingen van de Wet natuurbescherming. Met 

het opstellen van de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ heeft de Vereniging Stadswerk een praktisch 

instrument opgesteld dat een zorgvuldige omgang met beschermde planten en dieren waarborgt. Het college heeft 

besloten de biodiversiteit te behouden en te bevorderen bij de uitvoering van gemeentelijke projecten en 

werkzaamheden in de openbare ruimte en daarvoor volgens de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ van 

de Vereniging Stadswerk te werken. 
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8.                                  College advies Sterk Uit Armoede 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Expertisecentrum Sterk Uit Armoede (SUA) is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. 
In samenwerking met ROC de Friese Poort hebben zij een opleiding tot ervaringsdeskundige ontwikkeld. Zij 
verzoeken om een gemeentelijke bijdrage ter ondersteuning van de opleiding en het expertisecentrum. Het college 
heeft besloten het subsidieverzoek van expertise centrum Sterk Uit Armoede (SUA) van maart 2021 af te wijzen. 

9.                                 De Buurthaven Haulerwijk 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Uit onderzoek van het dorp Haulerwijk zelf en uit de dorpsgesprekken bij de Visie op Samenleven bleek een 
behoefte aan ontmoetingsmogelijkheden. Een aantal inwoners is opgestaan om een toegankelijke en brede inloop- 
en ontmoetingsplek te creëren. Gestart wordt met inloopochtenden in ‘De Enter’, voor iedereen die daar behoefte 
aan heeft. Dit initiatief is aan te merken als een vorm van dagbesteding zonder indicatie: ‘De Buurthaven’. Het 
college heeft besloten Plaatselijk Belang Haulerwijk en de Stichting Haulerwijkster Activiteiten Platform in staat te 
stellen om ‘De Buurthaven’ te starten. Daarvoor 
 

1. Een subsidie te verlenen van € 10.000 voor de periode 2021 – 2022.  
2. Deze subsidie voor 2021 en 2022 te dekken uit Wmo begeleiding.  

Om daarna 
3. Eind 2022 een evaluatie uit te voeren. 
4. De raad in kennis te stellen van het bovenstaande via een mededeling.  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 

10.                              Verzoek uitbreiding zonnepaneelveld nabij zonnepark Oosterwolde mts De Boer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college GroenLeven heeft de gemeente gevraagd naar haar standpunt ten aanzien van een mogelijke opstelling van 

zonnepanelen nabij het zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. Daarvoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van 

een omgevingsvergunning die in 2017 is afgegeven voor de duur van 10 jaar. Een overeenkomst tussen 

GroenLeven, Ecomunitypark en de gemeente staat het gebruik van deze omgevingsvergunning voor die percelen in 

de weg. Het college heeft besloten de bestaande overeenkomst uit 2018 tussen GroenLeven, Ecomunitypark en de 

gemeente inzake de ontwikkeling van een zonnepaneelveld langs N381 in stand te laten, waardoor GroenLeven 

geen mogelijkheid heeft een zonnepaneelveld nabij het bestaande zonnepark Oosterwolde mts. De Boer te 

realiseren op grond van de bestaande vergunning van 10 jaar. 

En daarnaast 

1. Geen medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een zonnepaneelveld voor de duur van 30 

jaar nabij zonnepark Oosterwolde mts. De Boer. 

2. De raad te informeren over dit besluit via een mededeling aan de raad. 

3. De initiatiefnemer te informeren over dit besluit via een brief. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

