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1.                                   Vaststelling subsidie Liante 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Liante ontvangt ieder jaar een subsidie voor dagopvang. Hiermee kunnen bewoners van Rikkingahof, maar ook van 

omliggende wijken, zonder beschikking naar dagopvang. De subsidie wordt op basis van een 

verantwoordingsverslag jaarlijks vastgesteld. Wegens corona is 2020 een ander jaar dan anders geworden. 

Het college heeft besloten Liante in staat stellen te stellen om dagopvang/sociale recreatie voor inwoners in 

Oosterwolde te organiseren. En daarvoor: 

1. De verleende subsidie over 2020 vast te stellen op € 23.996,-. 
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2.                                  Vaststelling Subsidie Scala 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de toegekend subsidies voor 2020 vast te stellen. En daarvoor: 

1. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2020 vast te stellen op € 943.278,- conform de beschikking 

van 3 december 2019.  

2. Conform artikel 5 Raamovereenkomst een compensatie permanente verhuur 2020 van € 5.732,- toe te 

kennen en uit te betalen. 

3. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2020 Brede Impuls Combinatiefuncties / Buurtsportcoaches 

vast te stellen op € 214.575,-. 

4. De incidentele subsidies 2020 vast te stellen waarbij Scala een onderbenutting van totaal € 46.505,- 

meeneemt naar de verantwoording in 2021. 

5. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2020 Peuterspeelgroepen vast te stellen op  € 172.641,-. 

Verleend is € 236.231, bij beschikking 3 december 2020, dat betekent dat er € 63.590,- terug betaald moet 

worden. 
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3.                                   Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het ontslaan, herbenoemen en benoemen van de leden van de 

Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, zoals voorgesteld in een brief van het Dagelijks Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, van 10 december 2021, ontvangen op 14 december 2021. En de raad 

voor te stellen een gelijkluidend besluit te nemen. 

4.                                   Acties externe WPG audit 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van een memo met betrekking tot de uit te voeren externe privacy audit in het 

kader van de Wet politiegegevens (Wpg). 
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5.                                    Subsidieregeling Corona Noodsteun Verenigingsleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft een subsidieregeling Corona Noodsteun Verenigingsleven vastgesteld. Vrijwilligersorganisaties die 

door de coronamaatregelen een financieel tekort hebben in de periode 2020 tot en met 30 juni 2022 kunnen op 

basis hiervan een subsidie aanvragen om dit tekort te compenseren. Hierop zijn enkele voorwaarden van 

toepassing. En daarvoor: 

1. De subsidieregeling Corona Noodsteun Verenigingsleven vast te stellen. 

2. Het aanvraagformulier waarmee organisaties kunnen aanvragen vast te stellen. 

3. De brief vast te stellen waarmee we organisaties op de hoogte stellen van de mogelijkheid om noodsteun aan 

te vragen. 

4. Het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen op € 300.000,-. 

5. Het benodigde bedrag te dekken uit de Coronamiddelen die we van het Rijk hebben gekregen. 

6. De raad te informeren via een mededeling. 

7. Kennis te nemen van het persbericht. 
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6.                                     Lift Bosbergtoren 

Portefeuillehouder  Marian Jager 

Besluit college Op 18 januari heeft het college besloten geen procedure(s) te starten om de gemaakte en te maken kosten voor het 

herstel van de lift Bosbergtoren op derden te verhalen. Het college heeft besloten de raad met een mededeling te 

informeren over de stand van zaken van de Bosbergtoren. 

7.                                     Principeverzoek Leeksterweg 2 Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 21 september 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van appartementen binnen het 

bestaande pand op het perceel Leeksterweg 2 in Haulerwijk. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke 

procedure worden gevolgd.  

Het college heeft besloten : 

1. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van de 

beheersverordening ‘Haulerwijk 2014’ voor de realisatie van vijf appartementen op het perceel Leeksterweg 2 

in Haulerwijk (kadastraal bekend als gemeente Donkerbroek, Sectie B, nummer 10911), met de voorwaarde 

dat: 

 a) Er voor het aspect parkeren een nadere oplossing dient te worden gezocht. 

2. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

