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1.                                 DVO's met GGD voor taken Wvggz en Meldpunt zorgwekkend gedrag 2022-2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2019 voert GGD Fryslân voor alle Friese gemeenten taken uit in het kader van de ‘Wet verplichte ggz’. 

Na een melding in het kader van de Wvggz doet de GGD verkennend onderzoek wanneer het gaat om een 

zorgmachtiging (ca 80x per jaar) of hoort zij de betreffende inwoner wanneer sprake is van een crisismaatregel (ca 

250x per jaar). De bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de GGD voor deze taken loopt eind dit jaar af.  

Het college heeft besloten: 

1. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken GGD Fryslân in 

het kader van de Wvggz’ aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 2023. 

2. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken in het kader van 

het meldpunt zorgwekkend aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 2023. 

3. De kosten voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomsten van € 16.100 per jaar te dekken uit het 

budget nota gezondheidsbeleid. 
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2.                                  Maatschappelijke begeleiding statushouder 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten Stichting Scala een subsidie te verstrekken voor de maatschappelijke begeleiding en 

ondersteuning van statushouders die zich in onze gemeente vestigen. 

 

 
 
3.                                  Pool sleutelpersonen statushouders 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten Stichting Scala voor het jaar 2022 een subsidie te verstrekken voor de pool 
sleutelpersonen, met als doel statushouders die zich hier vestigen door ervaringsdeskundigen (oudkomers) te laten 
ondersteunen bij de integratie in onze gemeente. 

 
 
4.                                  Tarieven PGB jeugd 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen inwoners jeugdhulp inkopen. Jaarlijks wordt het wettelijk 
minimumuurloon PGB aangepast. Daarnaast wordt de indexering die toegepast wordt door Sociaal Domein Fryslân 
gevolgd. Voor het tarief specialistische individuele hulp betekent dit een aanpassing, de overige tarieven voldoen al 
aan de indexering. 
Het college heeft kennisgenomen van de nieuwe PGB tarieven jeugd per 1 januari 2022. 
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5.                                  Vaststelling projecten Het Fonds 2018 Kampen Ybenhaer & Oranje en Renovatie klokkenstoel 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college 
 
 

Het college heeft de eenmalige subsidies uit Het Fonds 2018 voor twee grote projecten genaamd ‘Ontsluiten kampen 
Ybenhaer & Oranje’ en ‘Renovatie klokkenstoel’ vastgesteld. 

  
 
 
6.                                  Vrijwillige ondersteuning bij financiële problemen Scala subsidieverzoek 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2017 is in pilotvorm gestart met een samenwerking tussen Scala en de budgetadviseurs van het gebiedsteam 
waarin wordt ingezet op vrijwillige ondersteuning bij financiële problemen. Deze inzet is vormgegeven door de inzet 
van ‘budgetmaatjes’. Deze budgetmaatjes zijn opgeleide vrijwilligers die toegankelijke en laagdrempelige 
hulpverlening bieden bij financiële problemen. In 2020 en 2021 is besloten tot het verstrekken van subsidie om de 
budgetmaatjes in te kunnen zetten.  
 
Het college heeft besloten de inzet van vrijwillige ondersteuning bij financiële problemen in 2022 voort te zetten en 
daarvoor: 

1. Scala Welzijn een subsidie te verlenen van €19.505 voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2022. 
2. Deze kosten te vergoeden uit 63503/ 42320 Armoedebeleid. 
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7.                                  Prestatieafspraken 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Conform de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf voor het jaar 2022 prestatieafspraken gemaakt 

met haar twee grootste corporaties (Actium en WoonFriesland) en haar huurderbelangenverenigingen (MEVM en 

De Bewonersraad). Deze afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Ooststellingwerf 

en sluiten aan op het gemeentelijk woonbeleid. 

Het college heeft besloten in te stemmen met het addendum Prestatieafspraken 2022, overeengekomen met 

Actium, MEVM, WoonFriesland en De Bewonersraad. En daarvoor: 

1. Portefeuillehouder Fimke Hijlkema mandaat tot ondertekening van de prestatieafspraken te verlenen. 

2. Na ondertekening de raad te informeren door middel van een schriftelijke mededeling. 

8.                                  Last onder dwangsom Zonnepark Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Eind 2017 is het zonnepark in Haulerwijk aangelegd. De landschappelijke inpassing van het park moet voldoen aan 

de eisen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Ondanks dat meerdere keren dode en kwijnende beplanting 

is vervangen, voldoet de groenstrook aan de oostzijde van het park nog steeds niet aan de eisen. Een direct 

aanwonende heeft daarom verzocht om handhavend op te treden. Het college heeft besloten een last onder 

dwangsom op te leggen om te bereiken dat de landschappelijke inpassing van het zonnepark voldoet aan het 
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bestemmingsplan. En de hoogte van de dwangsom te bepalen op € 5.000 per maand met een maximum van € 

25.000. 

  

9.                                 Principeverzoek Meester Lokstraat 10 Ravenswoud 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel Meester Lokstraat 10 te Ravenswoud voor het aanleggen van een 

camperplaats en het plaatsen van blokhutten. 

  

10.                               Uitvoeringsplan permanente verkeerseducatie 2022 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In 2022 wordt nadrukkelijk ingezet op gedragsbeïnvloeding van de deelnemers in het verkeer. Daarmee wordt de 

inzet van preventie, voorlichting en educatie stevig ondersteund. Er is een uitvoeringsprogramma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden alle activiteiten in het kader 

van verkeerseducatie benoemd die dit jaar worden uitgevoerd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan 

communicatie & voorlichting. 

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeringsprogramma permanente verkeerseducatie 2022. En de 

raad door middel van een mededeling hiervan op de hoogte te brengen. 
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11.                               Het borgen van het beheer en de exploitatie van sportcomplex Boekhorst te Oosterwolde voor de periode 
                                    van 2022 tot en met 2026 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Exploitatieovereenkomst 2017-2021 met Laco Ooststellingwerf B.V. voor het beheer en de exploitatie van 

sportcomplex Boekhorst en sporthal de Bongerd loopt tot en met 31 december 2021.  

Het college heeft besloten het beheer en de exploitatie van sportcomplex Boekhorst te Oosterwolde per 1 januari 

2022 tot en met 31 december 2026 te borgen. En daarvoor: 

1. De Huurovereenkomst van 11 november 2021 met Laco Ooststellingwerf B.V. vast te stellen. 

2. De Exploitatie- en Beheerovereenkomst van 11 november 2021 met Laco Ooststellingwerf B.V. vast te 

stellen. 

3. Een mededeling aan de raad vast te stellen om daarmee de raad te informeren. 
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12.                                Principeverzoek De Bult 5 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel De Bult 5 te Appelscha voor het aanleggen van een camperplaats voor 

maximaal 15 campers. 

  

13.                                  Luchtruimherziening -  informeren van de raad over de voortgang van het proces 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten door middel van een mededeling de raad te informeren over de voortgang van het proces 

van de luchtruimherziening 
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14.                               Programma dienstverlening 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college en de raad worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van het programma 

dienstverlening op basis van het uitvoeringsprogramma.  

Het college heeft besloten ‘De stand van zaken programma dienstverlening – november 2021’ vast te stellen. En de 

raad te informeren over de stand van zaken van het programma dienstverlening met een mededeling en de 

‘samenvatting stand van zaken programma dienstverlening (hoogtepunten en aandachtspunten). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.                               Regio Deal: mededeling aan de raad inzake update Regio Deal november 2021 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis, Esther Verhagen, Marcel Bos, Fimke Hijlkema, Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over de voortgang van de Regio Deal projecten waarvan 

Ooststellingwerf projecttrekker is middels een mededeling. 
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