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Nummer 3 – 19 januari 2021 

 

1.                                 OWO Visie   

Portefeuillehouder Harry Oosterman    

Besluit college De drie gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben aan de 
burgemeesters van OWO gevraagd met een visiedocument te komen met daarin een stuk perspectief voor de 
huidige OWO-samenwerking. Met het document OWO Visie wordt aan die raadsvraag invulling gegeven. 
 
Het voorstel aan het college is om met instemming kennis te nemen van het visiedocument dat onder 
verantwoordelijkheid van de regiegroep (dat zijn de drie burgemeesters samen met de drie gemeentesecretarissen) 
is opgesteld. Als de raad besluit tot vaststelling, krijgt het college opdracht deze visie uit te voeren. Het college heeft 
besloten de raad voor te stellen om de OWO Visie vast te stellen en het college van B&W de opdracht te geven de 
OWO Visie uit te voeren. 

2.                                  Werkplan Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Elk jaar stelt de Adviesraad Sociaal Domein een werkplan op waarin wordt aangegeven welke onderwerpen aan de 
orde komen in het komende jaar, welk doel wordt beoogd en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. Het college 
heeft besloten kennis te nemen van het werkplan 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. 
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3.                                Budgetovereenkomst 2021-2024 Stichting Bosbad Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 25 april 2017 heeft het college ingestemd met de Budgetovereenkomst met Stichting Bosbad Appelscha over de 
periode 2017-2026. De ASVO 2015 gaat uit van een subsidieperiode van vier jaar. Daarom zijn er in 2017 drie 
budgetovereenkomsten opgesteld; twee voor de periode van vier jaar en één voor de periode van twee jaar. Deze 
indeling is ook bij Stichting Haulewelle gevolgd. De eerste periode 2017-2020 is verstreken en de twee periode 
2021-2024 is nu van toepassing. Het college heeft besloten in te stemmen met de Budgetovereenkomst 2021-2024 
met Stichting Bosbad Appelscha. 

4.                                 Dienstverleningsovereenkomst 2021 met Omrin 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De gemeente heeft aan het bedrijf BV Fryslân Miljeu Zuidoost (Omrin) de opdracht verstrekt om de reinigingstaken 
voor de gemeente Ooststellingwerf uit te voeren. 

Het gaat hierbij om de Afvalinzameling, het straatvegen, het onkruidborstelen en het kolken reinigen.  Jaarlijks wordt 
de gemeente hiervoor een dienstverleningsovereenkomst toegezonden, dit ter beoordeling en ter vastlegging van 
de afgesproken vergoedingen voor de uit te voeren reinigingswerkzaamheden. Het college heeft besloten akkoord 
te gaan met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021 met Omrin en de DVO 2021 te ondertekenen en te 
zenden naar Omrin. 
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5.                                  Mededeling aan de raad inzake plan van aanpak zonnepark Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Met deze mededeling wordt de raad op de hoogte gebracht van het plan van aanpak voor zonnepark Haulerwijk. 
Het betreft een integraal plan waarin o.a. de landschappelijke inpassing, het onderhoud, de te plaatsen hekwerken 
en de camerabewaking zijn meegenomen. Het college heeft besloten in te stemmen met de mededeling aan de 
raad inzake het plan van aanpak voor zonnepark Haulerwijk. 

6.                                 Benoeming plaatsvervangend voorzitter Algemene Kamer bezwaarschriftencommissie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten de heer A. Basic te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Algemene kamer 
van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 

7.                                Beantwoording vragen fractie Ter Heide over Oenema BV 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf heeft schriftelijke vragen ontvangen van de fractie Ter 
Heide over de bedrijfsverplaatsing. Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van fractie Ter Heide over de bedrijfsverplaatsing van Oenema BV. 
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8.                                 Managementletter 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Als onderdeel van de controle op de jaarrekening 2020 heeft in november de interim-controle plaatsgevonden. De 
interim-controle is met name gericht op de toetsing van de interne beheersmaatregelen in de belangrijkste 
administratieve processen binnen de gemeente. De accountant brengt hierover verslag uit in de Managementletter 
2020. Het college heeft besloten om kennis te nemen van de Managementletter 2020 en de auditcommissie de 
Managementletter 2020 aan te bieden ter kennisgeving. 

9.                                 Principeverzoek Frankrijk 4 Nijeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een minicamping op het perceel Frankrijk 4 in 
Nijeberkoop. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten 
om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Veegplan 2018’ op het perceel Frankrijk 4 in Nijeberkoop (kadastraal bekend als Oldeberkoop, sectie 
B, nummer 2112) voor de realisatie van een minicamping met maximaal vijftien plaatsen. 

10.                              Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Wmo contracten van de gemeente voorzien in een indexeringsbepaling. Het gerechtshof heeft bepaald dat 
gemeenten niet langer de tarieven jaarlijks mogen indexeren. Voortaan moet uitgegaan worden van tussentijdse 
wijzigingen zoals cao-aanpassingen. Om die reden heeft de gemeente de tarieven opnieuw laten berekenen. 
Tegelijk is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om technische aanpassingen door te voeren. Deze wijzigingen 
worden doorgevoerd door middel van het aanpassen van de Wmo verordening.  Het college heeft besloten een 
mededeling over de Verordening Wmo aan de raad te sturen. 
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11.                              Mededeling aan de Raad - Verduidelijking besparing fte’s OWO Visie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de mededeling aan de raad waarin het college invulling geeft aan de 
gedane toezegging tijdens de raadscommissie Planning & Control van 6 januari 2021. 

12.                              Zienswijze inzake het oprichten van een  Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen over het oprichten van 
een Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). 

13.                              Mystery Guest onderzoek LFB  

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Eind 2019 heeft er een Mystery Guest onderzoek plaatsgevonden bij de gemeente door de LFB in Wolvega. Een 
aantal ervaringsdeskundigen heeft de dienstverlening van de gemeente in deze breedste zin van het woord 
onderzocht. In de afgelopen periode is er intern aan de slag gegaan met de uitkomsten die in het conceptverslag 
van eind april 2020 waren genoemd. Er heeft een afsluitende bijeenkomst met de LFB plaatsgevonden en op 26 
november is het definitieve verslag ontvangen. Het hele proces heeft in verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus vertraging opgelopen. Het college heeft besloten om het rapport van het Mystery Guest onderzoek van 
de LFB ter kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen. Daarnaast is besloten het 
rapport ter informatie aan te bieden aan de raad via een mededeling aan de raad. 
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14.                               Update Visie op Inclusie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 1 juli 2020 is de Visie op Inclusie vastgesteld. In een mededeling aan de Raad is in november 2020 aangegeven 
dat de evaluatie van de Visie op Inclusie in februari 2021 zal plaatsvinden. In de evaluatie wordt aangegeven wat er 
is gebeurd in relatie tot de doelen voor 2020 en de hoofddoelen van de visie. Ook wordt ingegaan op waar in 2021 
aan gewerkt zal worden. Het college heeft besloten in te stemmen met de evaluatie van de Visie op Inclusie 2020 
en in te stemmen met de mededeling aan de Raad over de evaluatie van de Visie op Inclusie.  

15.                                Vijf doe-agenda's Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf vroeg in 2019 haar inwoners wat zij belangrijk vinden op het gebied van Samenleven. 
Hier kwamen vijftien onderwerpen uit, bijvoorbeeld meedoen in (vrijwilligers)werk, onderlinge verbondenheid en 
ontmoeting, een leeftijdsvriendelijke samenleving en goed opgroeien. Inwoners, ondernemers, vrijwilligers, 
verenigingen, organisaties en de gemeente hebben vervolgens voor vijf van die onderwerpen doe-agenda’s 
gemaakt. In de doe-agenda staat wat zij samen willen bereiken en hoe ze dat willen doen. De gemeenteraad 
bespreekt deze aanpak in maart. Het college heeft besloten om: 

1. De Doe-agenda ‘Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt’ inclusief alle bijlagen vast te stellen; 
2. De Doe-agenda ‘Mensen doen mee aan het maatschappelijk leven’ inclusief alle bijlagen vast te stellen; 
3. De Doe-agenda ‘Mensen maken gebruik van de sociale, culturele en sport infrastructuur’ inclusief alle 

bijlagen vast te stellen; 
4. De Doe-agenda ‘Mensen ervaren dat rekening wordt gehouden met het proces van ouder worden’ inclusief 

alle bijlagen vast te stellen; 
5. De Doe-agenda ‘Kwetsbare jeugdigen en ouders voelen zich ondersteund bij opvoeden en opgroeien’ 
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inclusief alle bijlagen vast te stellen; 
6. De doe-agenda’s, de bijgestelde doelenboom, de financiële bijlage (wijzigingen tov 2019) en de monitoring 

bijlages per doe-agenda ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad met de Raadsvoorstellen en 
concept Raadsbesluiten. 

7. De overige bijlagen ter informatie naar de gemeenteraad te sturen; 
8. Een brief te verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein naar aanleiding van hun advies op de doe-

agenda’s. 
9. Het advies van de ASD en de reactie van het college daarop mee te sturen met het raadsvoorstel. 

16.                              Gevolg aangenomen moties/amendementen Programmabegroting 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het verzenden van de mededeling aan de raad over het gevolg van de 
aangenomen moties en amendementen bij de Programmabegroting 2021. 

17.                               Kredietaanvraag regiodeal recreatie en toerisme 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college Onderdeel van de Regiodeal is het project Uitvoeringsprogramma R&T Zuidoost Friesland . De regio ontvangt 
hiervoor een Rijksbijdrage van 1 miljoen euro inclusief btw. Voor dit project is de gemeente Ooststellingwerf 
aangewezen als projectleider. Dit betekent dat de gemeenteraad van Ooststellingwerf verantwoordelijk is voor het 
beschikbaar stellen van het krediet voor dit project. Het college heeft besloten de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf voor te stellen om de Rijksbijdrage van €1 miljoen inclusief btw uit de Regiodeal Zuidoost Friesland 
beschikbaar te stellen voor het project ‘uitvoeringsprogramma R&T Zuidoost Friesland’. 
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18.                               Visie op demografische ontwikkelingen 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In het raadsprogramma 2018-2022 heeft de raad de opdracht gegeven om een Visie op demografische 
ontwikkelingen op te stellen. Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met de aanpak voor de Visie 
op demografische ontwikkelingen. In dit plan van aanpak worden de opgaven en de aanpak op hoofdlijnen in beeld 
gebracht.  
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