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1.                                 Beëindigen Wmo overeenkomst aanbieders zonder cliënten 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De OWO-gemeenten hebben in de voorgaande contractperiode (2015 tot en met 2019) veel Wmo-aanbieders 
gecontracteerd via een zogenaamde ‘open house’ procedure / bestuurlijk aanbesteden. In 2019 is opnieuw 
aanbesteed voor de periode vanaf 1 januari 2020 t/m uiterlijk 31 december 2025. Toen is bewust gekozen voor een 
maatwerk aanbestedingsprocedure, om het aantal gecontracteerde aanbieders te beperken. Ook is een 
kwaliteitsslag gemaakt door strenge(re) toelatingseisen. 
Om ook in deze contractperiode overbodige overeenkomsten te voorkomen, is een bepaling opgenomen dat de 
gemeente de overeenkomst kan beëindigen, wanneer de aanbieder minimaal één jaar geen cliënten heeft gehad. 
Bij een aantal aanbieders is dat nu het geval. Het college heeft besloten om: 

1. Overeenkomsten met Wmo-aanbieders die langer dan één jaar geen Wmo-cliënten hebben gehad te 

beëindigen. 

2. Dit te doen gedurende de resterende looptijd van de Wmo-overeenkomst (tot maximaal 31 december 2025). 

3. De overeenkomsten met Wmo-aanbieders Keiwerkt B.V., Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân en Puer 

leven in stijl te beëindigen vanaf 15 oktober 2021. 

4. De betreffende Wmo-aanbieders te informeren overeenkomstig de conceptbrief. 

5. De contractmanager (team Samenleving) mandaat te verlenen een beëindiging conform contractbepaling uit 

te voeren inclusief het ondertekenen van de opzeggingsbrieven. 
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2.                                 Convenant Wetswijziging woonplaatsbeginsel 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Per 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in werking. Het woonplaatsbeginsel wordt dan 

bepaald door het adres waar de jeugdige staat ingeschreven in de BRP (basisregistratie persoonsgegevens) of het 

woonadres voorafgaand aan het verblijf in de instelling. Naast een administratieve verhuizing gaat, indien van 

toepassing, ook de regie van de casus over naar de nieuwe gemeente. 

Om de invoering van deze wetswijziging en de samenwerking tussen de gemeenten beter te laten verlopen, is er 

door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) een convenant opgesteld. Dit convenant regelt de 

afspraken tussen de verschillende gemeenten voor de migratiegroep. Het convenant heeft een ondersteunende 

functie tijdens de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel en de eerste periode na implementatie. 

De VNG vraagt gemeenten om het convenant te ondertekenen. Het college heeft besloten het convenant 

implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen en zich als gemeente te committeren aan de 

afspraken uit het convenant. 
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3.                                Opheffen poolvoorziening Wmo-hulpmiddelen in Wlz-instellingen (uitvoering) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft op 18 mei 2021 besloten om Wmo-hulpmiddelen uit de hulpmiddelenpools in Wlz-instellingen te 
schenken aan woonzorginstellingen. De instellingen die onder deze regeling vallen, zijn hierover geïnformeerd en 
hebben inmiddels aangegeven welke hulpmiddelen zij willen behouden. Medipoint heeft onderhoud gepleegd aan 
alle hulpmiddelen uit deze pools. Waar nodig zijn reparaties uitgevoerd. De woonzorglocaties krijgen nette, 
werkende hulpmiddelen in eigendom verstrekt. De hulpmiddelen zijn nu klaar om overgedragen te worden. Het 
college heeft besloten:  

1. Hulpmiddelen uit de poolvoorzieningen per 1 oktober 2021 met een brief formeel in eigendom te verstrekken 

(schenken) aan de betreffende woonzorginstellingen. 

2. De contractmanager (team Samenleving) mandaat te verlenen de ‘in eigendom verstrekking’ verder af te 

handelen en de brieven te ondertekenen. 

4.                                 Overeenkomst lokale Wmo inkoop 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De OWO-gemeenten hebben met twee zorgaanbieders een juridisch geschil over het indexeren van de Wmo-
tarieven voor 2021. De gevolgen daarvan hebben werking voor alle aanbieders. Het college heeft besloten om:  
 

1. Artikel 7, derde lid, van de ‘Overeenkomst Wmo-ondersteuning 2020 en verder gemeente Ooststellingwerf’ te 
wijzigen. 

2. De tarieven 2021 en overeenkomst vast te stellen. 
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3. De aanbieders de overeenkomst ter ondertekening aan te bieden. 
4. Vanaf 1 augustus 2021 de Wmo-tarieven op basis van reële prijzen te indexeren, gebaseerd op een mix van 

voor de zorg geldende CAO’s. 
5. De tarieven voor dagbesteding, dagbesteding plus, arbeidsmatige groepsbegeleiding en activerende 

groepsbegeleiding vanaf 1 augustus 2021 niet langer af te ronden naar een door 60 deelbaar bedrag. 
6. De Wmo-aanbieders tot en met 31 juli 2021 uit te betalen conform de overeenkomst/tarieven zoals die tot die 

datum geldig zijn en de Wmo-aanbieders vanaf 1 augustus 2021 uit te betalen conform de overeenkomst/ 
tarieven zoals die vanaf die datum geldig zijn.  

7. De teamleider team Samenleving het mandaat te geven voor de ondertekening van de overeenkomst. 

5.                                 Afvalinzameling: AEEA 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De huidige overeenkomst met Wecycle voor de inzameling en recycling van Afgedankte Elektrische en 

Elektronische Apparaten (AEEA) loopt af op 31 december 2021. Daarnaast is de organisatie veranderd. 

Wecycle is per 1 maart 2021 opgegaan in Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste 

Nederland (OPEN). Het college heeft besloten aangesloten te blijven bij de Stichting Organisatie 

Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (voorheen Wecycle) en daartoe de 

samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester. 
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6.                                 Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Sinds 1 juli 2020 is het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (GIHA) van kracht. Gemeenten 

zijn hierdoor verplicht gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Het 

Besluit GIHA bevat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van gescheiden inzameling. 

In de Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 wordt afgeweken van het Besluit GIHA voor Plastic 

verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (artikel 7). Dit afval wordt ingezameld met het restafval en 

nagescheiden bij afvalverwerker Omrin. Nieuw in de ASV Ooststellingwerf 2021 is de regelgeving voor het 

verspreiden van huis-aan-huis bladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk (artikel 15a), om daarmee uiteindelijk 

afval te voorkomen. Het college heeft besloten om:  

1. Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD afval) in te blijven inzamelen met 

huishoudelijk restafval en daarmee af te wijken van het besluit GIHA; 

2. Daarvoor de concept Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 vrij te geven voor inspraak; 

3. Artikel 15a voor ongeadresseerd drukwerk op te nemen in de Afvalstoffenverordening 2021; 

4. Onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ingediend, de raad voor te stellen: 

a. De huidige Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2014 in te trekken. 

b. De Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2021 vast te stellen.  
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7.                                 Starten bestemmingsplanprocedure voor parapluplan windturbines Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Door een recente wijziging van de Verordening Romte Fryslân bestaan er nu mogelijkheden om onder voorwaarden 
kleine windturbines bij agrarische bouwpercelen te realiseren. Met het ‘paraplubestemmingsplan windturbines 
Ooststellingwerf’ en de ‘partiële herziening beheersverordening windturbines Ooststellingwerf’ worden de geldende 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen op dit onderdeel herzien. Het college heeft besloten kleine 
windturbines tot 15 meter ashoogte toe te staan bij agrarische bedrijven en daarvoor: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf’, ex artikel 3.8 Wet 

ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, voor zes weken ter inzage 

te leggen; 

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

8.                                 Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel Oosterwolde Delta Fiber Netwerk B.V. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Delta Fiber Netwerk over de 
voorwaarden van de aanleg van glasvezel in Oosterwolde en daarvoor; 

1. In te stemmen met de voorwaarden zoals beschreven in het convenant, 

2. De grond voor de PoP’s (Point of Presence) te verkopen aan Delta Fiber Netwerk. 

3. Volmacht te verlenen aan wethouder M. Bos voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

met Delta Fiber Netwerk ten behoeve van de aanleg van glasvezel in de kern van Oosterwolde. 
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9.                              Vaststellen bestemmingsplan Vaart-Zuidzijde-Smidslaantje Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het bestemmingsplan Vaart-Zuidzijde-Smidslaantje Appelscha voorziet in invulling van de vrijgekomen locatie na 
verplaatsing van de supermarkt aan de Vaart Zuidzijde te Appelscha. In het gebied, waaronder ook een perceel aan 
het Smidslaantje, wordt de bouw van maximaal 12 woningen mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
vanaf 30 oktober 2020 tot en met 10 december 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze bij 
de gemeenteraad ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen aan het bestemmingsplan. Het college 
heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De nota zienswijzen bestemmingsplan Appelscha-Vaart Zuidzijde-Smidslaantje vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Appelscha-Vaart Zuidzijde-Smidslaantje met identificatienummer 

NL.IMRO.0085.BPAppVaartZZ41-VG01 vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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10.                               Uitwerking scenario’s Bosbergtoren 

Portefeuillehouder Marian Jager  

Besluit college Het college heeft in 2020 gevraagd om een uitgewerkt advies over de mogelijkheden van exploitatie en beheer van 
de Bosbergtoren in Appelscha. Het college heeft besloten om:  

1. a. De raad de notitie ‘Advies over eigendom, beheer en onderhoud van de Bosbergtoren’ ter besluitvorming 

voor te leggen. 

 b. De raad voor te stellen om voor de variant ‘Aanbesteden bij samenwerking tussen lokale partijen’ te 

kiezen. 

2. De raad voor te stellen om een budget van €40.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de gebouwgebonden 

kosten inclusief een voorziening groot onderhoud en een bedrag voor onvoorziene kosten. 
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