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1.                                  Centrumregeling SDF 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De huidige ‘Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018’ heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af per 

31 december 2021. 

Om de nieuwe centrumgemeenteregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân aan te gaan met de overige Friese 

gemeenten, was goedkeuring nodig van de gemeenteraad. De raad heeft het college op 1 december 2021 goedkeuring 

verleent om een nieuwe ‘Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022’ aan te gaan met de overige Friese 

gemeenten. 

Het college heeft kennis genomen van de nieuwe ‘Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022’ en de 

bijbehorende stukken. Het college heeft besloten in te stemmen met de nieuwe ‘Centrumgemeenteregeling Sociaal 

Domein Fryslân 2022’ en de daaruit vloeiende jaarlijkse financiële bijdrage. 
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2.                                   Dagbesteding zonder indicatie voor inwoners met dementie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds dit jaar organiseert ZuidOostZorg (ZOZ) op de locatie Stellinghaven in Oosterwolde dagbesteding voor 

inwoners met dementie. Inwoners uit de hele gemeente kunnen hier zonder indicatie naartoe. Uit een evaluatie blijkt 

dat hier behoefte aan is. Zowel voor de inwoner met dementie als het netwerk daaromheen (partners, 

mantelzorgers, familie).  

Het college heeft besloten ZuidOostZorg in 2022 opnieuw in staat te stellen om dagbesteding zonder indicatie voor 

inwoners met dementie te organiseren. En daarvoor ZuidOostZorg € 59.500 subsidie te verlenen. 

 

 

 
 
 
3.                                   DVO's met GGD voor taken Wvggz en Meldpunt zorgwekkend gedrag 2022-2023 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de besluitvorming in Friesland over de dienstverleningsovereenkomsten Wvggz en 
Meldpunt zorgwekkend gedrag de komende jaren te vergemakkelijken. En in te stemmen met toevoeging van de 
optie om vier maal de dienstverleningsovereenkomsten Wvggz en Meldpunt zorgwekkend gedrag met één jaar te 
verlengen. 
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4.                                  Eerste bestedingsvoorstel NPO-middelen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Om de onderwijsachterstanden door corona aan te pakken heeft het Rijk € 8,5 miljard uitgetrokken. Dit incidentele 
bedrag moet worden besteed in de periode tot en met 31 juli 2023. Het overgrote deel van dit bedrag gaat 
rechtstreeks naar de schoolbesturen. Een klein deel van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) gaat 
als specifieke uitkering naar de gemeenten. Voor de gemeente Ooststellingwerf gaat het om een bedrag van € 
408.000,-. 
 
Het geld dat naar de gemeente gaat is bedoeld voor schooloverkoepelende activiteiten in de vroeg- en voorschoolse 
periode, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Omdat de scholen zelf vooral inzetten op 
onderwijsachterstanden willen wij ons als gemeente meer richten op de psychische gevolgen van de pandemie 
onder kinderen en jongeren. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het Eerste bestedingsvoorstel van de incidentele gelden die de 
gemeente ontvangt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. En daarvoor: 
 

1. € 296.957,- beschikbaar te stellen vanuit de door het Rijk toegekende incidentele NPO-middelen. 
2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen door het toesturen van een Mededeling aan de raad en het Eerste 

bestedingsvoorstel. 
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5.                                    Indexatie tarieven Wmo- en leerlingenvervoer 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college 
 
 

Sinds 2009 laten wij het Wmo- en leerlingenvervoer uitvoeren door Personenvervoer Kort. Het college heeft besloten 
personenvervoer Kort in staat te stellen om kwalitatief goed vervoer te organiseren. En daarvoor de tarieven voor 
Wmo- en leerlingenvervoer in 2022 met 3,5 % te indexeren. 

  
 
 
6.                                    Vaststellen subsidie Wel-zijn op dorpse schaal 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Stichting Wel-zijn op dorpse schaal in Oldeberkoop ontvangt jaarlijks subsidie voor het organiseren van 
betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau, waaronder dagactiviteiten voor ouderen. Deze subsidie wordt 
op basis van een verantwoordingsverslag jaarlijks vastgesteld. Wegens Corona is 2020 een ander jaar dan anders 
geworden.  
 
Het college heeft besloten de Stichting Wel-zijn op dorpse schaal Oldeberkoop in staat te stellen om dagopvang en 
andere activiteiten voor inwoners te organiseren. En daarvoor: 

1. De subsidie over 2020 vast te stellen op € 21.684,43,-. 
2. Het restant van de toegekende subsidie, € 3.715,57,-, toe te voegen aan de subsidie voor 2021. 
3. De Stichting Wel-zijn op dorpse schaal over punt 2 in 2022 verantwoording af laten leggen, tegelijk met de 

verantwoording van de toegekende subsidie over 2021. 
  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 
 
 

 

 

 
 
 

7.                                    Afvalinzameling: Klein Chemisch Afval 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het huidige contract voor het transport en verwerken van Klein Chemisch Afval (KCA) tussen Afvalsturing Friesland 

NV en huidige verwerker loopt tot 1 augustus 2022. 

Het college heeft besloten deel te nemen aan de door Afvalsturing Friesland N.V. te houden aanbesteding voor het 

transport en verwerken van huishoudelijk klein chemisch afval (KCA) afkomstig uit de gemeente. En daarvoor 

afvalsturing Friesland N.V. te machtigen tot ondertekening van alle overeenkomsten, die betrekking hebben op deze 

aanbesteding en gunning en daarvoor bijgevoegde deelnemersovereenkomst te ondertekenen.. 

8.                                    Beslissing op bezwaarschriften voor het plaatsen van een bedrijfsverzamelgebouw, aangeduid met 
nummer 3 op de locatie Industrieweg 8U1 tot en met 8U12 te Appelscha 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering. En door middel van brieven 

bezwaarmakers van de beslissing op de bezwaarschriften op de hoogte te stellen. 
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9.                                 Toepassing hardheidsclausule subsidieregeling 'Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf' 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten in afwijking van de (financiële) bepalingen van de subsidieregeling ‘Duurzaam en 

Leefbaar Ooststellingwerf’ mee te werken aan het verzoek van de energiecoöperatie De Eendracht Ooststellingwerf 

voor de uitvoering van een postcoderoosregeling in Haulerwijk. En hiervoor een financiering te verstrekken van € 

56.000,- met toepassing van de hardheidsclausule (artikel 15) van de subsidieregeling ‘Duurzaam en Leefbaar 

Ooststellingwerf’. 

  

10.                                  Bermen met bloemenmengsel 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over het areaal bloemenmengsel in bermen. 
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11.                                  Evaluatie eikenprocessierups 2021 en aanpak 2022 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de problematiek van de eikenprocessierups beheersbaar te houden. En daarvoor: 

1. De preventieve bestrijding met nematoden uit te breiden. 

2. De gecombineerde aanpak van natuurlijke bestrijding en mechanisch verwijderen (wegzuigen) van nesten te 

continueren. 

3. De kosten van het beheersen van de eikenprocessierups op te nemen in de reguliere begroting. 

4. De raad te informeren over de evaluatie eikenprocessierups 2021 en aanpak 2022 middels een mededeling 

aan de raad. 

 

  

12.                                 Toiletvoorziening Oosterwolde Turfroute 
 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Eind 2020 heeft Stichting Oosterwolde Promotion (OP) aangegeven dat zij het in eigendom hebben van de 

toiletvoorziening in Oosterwolde en het onderhoud hiervan niet een taak vindt die past binnen de taken van OP. De 

gemeente onderkent het belang van een goede toiletvoorziening langs de Turfroute. Om dit voor de toekomst veilig 

te stellen wordt de gemeente eigenaar en regelt via een gebruikersovereenkomst het dagelijks beheer.  
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Het college heeft besloten in te stemmen met de overname van de toiletvoorziening in Oosterwolde voor 1 euro 

En daarvoor: 

1. Een overeenkomst met Oosterwolde Promotion aan te gaan. 

2. Het achterstallig onderhoud van €5.000 te dekken uit gebiedsgericht beleid. 

3. De dekking van de jaarlijkse onderhoud- en exploitatiekosten van €3.000 mee te nemen in de aanvraag van 

extra budget voor de Turfroute bij de voorjaarsrapportage 2022. 

  

13.                                   Verkeerssituatie Norgerweg, Haulerwijk 
 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Bewoners van de Norgerweg hebben, samen met plaatselijk belang Haulerwijk, aangegeven hinder te ondervinden 

van te snel rijdend verkeer en geluids- en trillingsoverlast door langsrijdend verkeer. Aan de gemeente is gevraagd 

actie te ondernemen en de situatie te verbeteren. 

Het college heeft kennis genomen van de wensen van de bewoners van de Norgerweg en plaatselijk belang 

Haulerwijk. 

Het college heeft besloten: 

1. Niet tegemoet te komen aan deze wensen omdat deze niet voldoen aan de voorwaarden die passen bij een 

30 km/uur gebied en niet passen binnen het beschikbare budget voor het onderhoud van de Norgerweg. 
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2. Akkoord te gaan met enkele aanpassingen aan de Norgerweg, passend binnen het budget. 

3. De bewoners van de Norgerweg en Plaatselijk Belang hiervan op de hoogte te brengen door middel van een  

brief. 

 

  

14.                                   Mogelijkheid tot indienen zienswijze over:  - Kaderbrief 2023 – 2026 van Veiligheidsregio Fryslân;  - 
herziene dekkingsplan 2.0 Veiligheidsregio Fryslân; - Stichting expertisebureau risicobeheer veiligheidsregio’s. 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te verzoeken om in te stemmen met: 

1. De kaderbrief 2023 – 2026 van Veiligheidsregio Fryslân. 

2. De kaderbrief 2023 – 2026 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot een wijziging van het financieel kader. 

3. Geen nadere zienswijze in te dienen naar aanleiding van de kaderbrief 2023 - 2026 van Veiligheidsregio 

Fryslân. 

4. Herziene dekkingsplan 2.0 van Veiligheidsregio en geen nadere zienswijze over in te dienen. 

5. De geformuleerde uitgangspunten van de op te richten Stichting expertisebureau risicobeheer 

veiligheidsregio’s en geen nadere zienswijze over in te dienen. 
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15.                                 Regeling briefadres Ooststellingwerf 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten te voldoen aan de wettelijke verplichting (artikel 2.23 Wet basisregistratie personen) om 

ambtshalve een briefadres te verstrekken op het adres (Kuipenstreek 4, 8431 LX Oosterwolde) van het 

gemeentehuis. En daarvoor: 

1. Het intrekken van het beleid Regeling briefadres gemeente Ooststellingwerf 2020. 

2. Het vaststellen van het beleid Regeling briefadres gemeente Ooststellingwerf 2022. 

  

16.                                  Kwijtschelding kinderopvangtoeslag vorderingen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 18 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat (openstaande) schulden van gedupeerde ouders in de 

toeslagenaffaire bij de Belastingdienst en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Ook 

gemeenten zijn gevraagd openstaande vorderingen, die materieel betrekking hebben op de periode 2016 tot en met 

31 december 2020, kwijt te schelden tot de inwerkingtreding van de beoogde Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen. De ondersteuning van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag is in de 

gemeente Ooststellingwerf tot dusver uitgevoerd middels maatwerk. In individuele gesprekken met gedupeerden is 

gekeken naar wat nodig was. Het blijkt op het moment nodig voor te sorteren op de te verwachten wetgeving en zo 
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bij te dragen aan een schuldenvrije toekomst van gedupeerde ouders. 

Het college heeft besloten ondersteuning te geven aan ouders en hun toeslagpartners die gedupeerd zijn door de 

problemen rondom de kinderopvang¬toeslag en daarom recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000.  

En daartoe: 

1. Vooruit te lopen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

2. Aan deze  ouders en hun toeslagpartners ambtshalve kwijtschelding te verlenen (danwel goed te keuren dat 

de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen aan hen ambtshalve 

kwijtschelding verleent) voor publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen vallen. 

3. De raad te informeren. 

  

17.                                  Toekenning jaarlijkse subsidie 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis, Esther Verhagen, Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de toekenning van jaarlijkse subsidies 2022 aan organisaties die 

actief zijn op het gebied van het sociaal domein. En de raad te informeren over de toekenning jaarlijkse subsidie 

2022. 
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18.                                  Verlenging contract onderhoud sportvelden 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het contract met de Hollandse Sportveldenonderhouds Maatschappij, voor het onderhoud van de sportvelden, loopt 

per 31 december 2021 af.  

Het college heeft besloten de Hollandse Sportveldenonderhouds Maatschappij te Woudrichem in staat te stellen ook 

in 2022 het onderhoud van de sportvelden uit te voeren. En daarvoor het contract van 2018 voor het onderhoud van 

de sportvelden voor de jaren 2018 t/m 2021 met één jaar te verlengen. 

  

19.                                  Besluit op bezwaar opleggen last onder dwangsom Butenweg 1a in Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen om te bereiken dat overtreder geen lichtreclame 

meer toepast op zijn bedrijfspand. En vooralsnog af te zien van handhaving van de overschrijding van de 

toegestane afmetingen van de reclame-uiting. 
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20.                                  Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de ‘Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2021’. 

  

21.                                  Bomenbeleid Ooststellingwerf - Voortgang bomenonderhoud 2021 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over de voortgang van het bomenonderhoud in 2021. 

  

22.                                   Lift Bosbergtoren 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken uitvoering aanpassingen lift 

Bosbergtoren. 
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