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1.                                  Jaarverslag en actieplan 2022-2024 Startwijzer 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In maart 2019 hebben de zeven gemeenten van Regio De Friese Wouden besloten om de bestaande 
samenwerking vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst voor leerplicht en de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie. In het jaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het beleid en de hierop behaalde 
resultaten door alle samenwerkende partijen. Het regionale actieplan heeft de vorm van een meerjarenplan van 
2022 tot 2024. In dit plan staan acties en projecten benoemd, die naast de reguliere werkzaamheden vorm gaan 
krijgen. Deze acties en projecten hebben tot doel om de uitvoering van de werkzaamheden te versterken, 
bijvoorbeeld door via thema’s de samenwerking onderling en met het onderwijs vast te leggen of door oorzaken van 
voortijdig schoolverlaten aan te pakken. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Het regionaal Jaarverslag Startwijzer 2020-2021 van regio ‘De Friese Wouden’ voor kennisgeving aan te 
nemen.  

2. Het regionaal actieplan 2022-2024 van regio ‘De Friese Wouden’ vast te stellen. 
3. De raad via een mededeling te informeren over het gevoerde beleid en de resultaten op het gebied van 

handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. 
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2.                                  Monitor Sociaal Domein 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de ‘Monitor Sociaal Domein 2021’ vast te stellen. Hierin wordt inzicht gegeven in de 

beleidseffecten en financiële stand het gebied van de opgaven Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed 

Opgroeien. En de ‘Monitor Sociaal Domein 2021’ en een mededeling naar de raad te sturen. 

3.                                   Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein op Frankrijk 4 te         
Nijeberkoop 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een kampeerterrein ter 

plaatse van Frankrijk 4 in Nijeberkoop.  

Het college stelt de raad voor om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 

een kleinschalig kampeerterrein op Frankrijk 4 te Nijeberkoop. En daarvoor: 

1. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat en onder voorwaarde dat door de 

raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. 

2. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 
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4.                                  Deelname samenwerkingsovereenkomst ESF REACT-EU 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de deelname aan de samenwerkingsovereenkomst REACT-EU in 

het kader van de crisisdienstverlening als gevolg van corona. 

5.                                  Voortgang aanbevelingen RKC 2018-2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de lijst met de voortgang van de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie 2018 t/m 2021. En na besluitvorming de lijst toe te voegen aan de voortgangslijst in iBabs. 

6.                                    Bijdrage TRZF regiodeal R&T Zuidoost Friesland 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Onderdeel hiervan is het project 

Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme Zuidoost Friesland. De regio ontvangt hiervoor een Rijksbijdrage van  

€ 1.000.000,- . 
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De stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland (TRZF) is de gezamenlijke regiomarketingorganisatie van 

de vijf gemeenten in Zuidoost Friesland. Het doel deze organisatie verder te professionaliseren en te versterken, 

door een financiële bijdrage uit de Regio Deal.  

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de toekenning van een subsidie van € 100.000,- aan de TRZF voor de periode 2022-

2023. 

2. Deze subsidie te financieren vanuit de middelen van de Regio Deal Recreatie en Toerisme. 

3. De looptijd van de in 2021 toegekende subsidie aan de TRZF te verlengen voor de periode 2022-2023.  

7.                                  Recreatieve ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland Regio Deal 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Onderdeel hiervan is het project 

Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme Zuidoost Friesland. De regio ontvangt hiervoor een Rijksbijdrage van  

€ 1.000.000,- . 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een ontwikkelstrategie, samen met de sector en de 

medeoverheden. Het rapport is besproken met de vijf betrokken wethouders van de Zuidoost Friese gemeenten. 

Deze hebben aangegeven de ambities te onderschrijven en in te stemmen met de beoogde strategie en 
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uitvoeringsprogramma. Ook de procedure is besproken. Met de intentie dit in alle vijf de gemeente op dezelfde wijze 

te doen. 

We beogen een slimme groei van het toerisme in de regio Zuidoost Friesland. De route daar naartoe is samen met 

de vijf gemeenten opgesteld in een ontwikkelstrategie. 

Het college heeft besloten in te stemmen met de Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland. En 

deze ter kennisgeving naar de raad te sturen. 

8.                                  Begroting Comprix 2022 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In Ooststellingwerf wordt het openbaar basisonderwijs bestuurd door Stichting Comprix. In de wet staat dat 

schoolbesturen openbaar basisonderwijs ieder jaar in een begroting moeten laten zien hoe zij hun taken uitvoeren. 

Stichting Comprix heeft de begroting voor het jaar 2022 ingediend bij de gemeente Ooststellingwerf.  

Het college stelt de raad via een mededeling op de hoogte van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 

2023-2026 van Comprix. 
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