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Nummer 02 – 16 januari 2018 

 1.         Reactie op aandachtspunten Advies Raad Sociaal Domein bij ‘Visie sociaal domein’ 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein heeft op het verzoek van de gemeente aandachtspunten aangedragen bij de voorgenomen 
Visie Sociaal Domein, die in januari op de agenda staat in de Raadscommissie Samenleving en daarna in de Raad. De 
Adviesraad heeft er voor gekozen om aandachtspunten aan te dragen en geen officieel advies uit te brengen. Het college 
heeft besloten om akkoord te gaan met de inhoud van de brief aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) als reactie op de 
door de ASD aangedragen aandachtspunten bij de voorgenomen ‘Visie sociaal domein’. Ook word teen brief verstuurd aan 
de Adviesraad Sociaal Domein. De aandachtspunten van de ASD en de brief met de reactie daarop toevoegen aan de 
stukken behorende bij het Raadsvoorstel ‘Visie sociaal domein’ dat geagendeerd staat voor de raadscommissie 
Samenleving en de Raad. 

2.         Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2016 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) te houden onder inwoners die een beroep gedaan 
hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De OWO-gemeenten hebben dit onderzoek over 
2016 opnieuw gezamenlijk aangepakt. Dit onderzoek is door bureau KWIZ gedaan. Het college heeft kennis genomen van 
het rapport van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 2016 en de reacties van de gebiedsteams over het 
cliëntervaringsonderzoek, Daarnaast heeft het college besloten de rapportage ter informatie te verzenden naar de raad met 
begeleidende memo. 
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3.         Voorstel Fonds Ooststellingwerf 2018-2021 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Na drie tenders Fonds Ooststellingwerf is het Fonds vorig najaar geëvalueerd. Er is geld vrijgemaakt voor 
nog eens vier jaar Fonds Ooststellingwerf. Ondanks verschillende verbeterpunten zijn alle raadsleden het er 
over eens dat dit mooie initiatief een goed vervolg verdient. Het college heeft ingestemd met het Voorstel Fonds 
Ooststellingwerf 2018-2021. Nu is het aan de raad om het voorstel te beoordelen. Er wordt aan de raad voorgesteld om in te 
stemmen met het Voorstel Fonds Ooststellingwerf 2018-2021. 

4.          Biodiversiteitsplan – invulling overgenomen motie “verbetering openbaar groen” 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten om de Raad voor te stellen een nieuw Biodiversiteitsplan op te stellen. Het beheer van het groen 
in de gemeente neemt daarin een centrale plek in. Verbindingen tussen de verschillende typen groen zoals agrarisch gebied, 
natuurterreinen en openbaar groen worden gelegd. Het Biodiversiteitsplan wordt op een participatieve manier, samen met de 
inwoners, stakeholders en gemeenteraad opgesteld. 
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5.         Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is vastgesteld door het college van B&W. Voor de MOP 
wegen is het reguliere budget van € 900.000,- per jaar en het door de raad beschikbaar gestelde aanvullende budget van € 
250.000,- per jaar van 2017 t/m 2020 beschikbaar. Op de site van de gemeente zijn alle werkzaamheden welke vanuit de 
MOP wegen aan de verhardingen uitgevoerd worden terug te vinden. 

6.          Regeling vermoeden misstand 2018 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Met ingang van 1 september is de oude klokkenluidersregeling in onze gemeente vervangen door de regeling 
vermoeden misstand 2017. In deze regeling zit een procedureel onvolkomenheid. De rol van de vertrouwenspersoon is niet 
goed beschreven.  
 
Het college heeft besloten om de “Regeling Melding Vermoeden misstand 2018” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 
van de Regeling melding vermoeden misstand 2017 d.d.1-09-2018 en de senior HR adviseur aan te wijzen als interne 
adviseur. 
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7.          (Her)benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf telt maximaal 15 leden. Op grond van het rooster van aftreden komen vier 
leden in aanmerking voor aftreden. Drie leden hebben besloten voor een periode van vier jaar door te gaan. Eén lid heeft 
besloten af te treden. Er zijn twee vacatures ontstaan in de Adviesraad. Afgelopen weken heeft de werving- en 
selectiecommissie van de Adviesraad een sollicitatieprocedure gevoerd. Uit de vier reacties zijn twee kandidaten naar voren 
gekomen. Het college heeft besloten de voorgedragen kandidaten, mevrouw M. Lenting-van Benthem en mevrouw J. 
Dijkstra-Veenstra, voor vier jaar benoemen als lid van de adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. Daarnaast om de 
aftredende leden te herbenoemen voor een periode van vier jaar, namelijk de leden de heer H.J. Olijve, mevrouw E. Wiersma 
en mevrouw M. de Jong. Ook heeft het college kennisgenomen van het aftreden van de heer J. Prinsen. 

8.          Algemene subsidieverordening 2018 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De Algemene Subsidie Verordening Ooststellingwerf 2015 (ASVO 2015) waarmee de gemeente op dit moment werkt moet 
om verschillende redenen worden aangepast. Met name op het gebied van deregulering zijn er verbeterpunten. Bij het 
opstellen van deze nieuwe verordening is zo strikt mogelijk het model van de VNG toegepast. 
 
Het college heeft besloten de Raad voor te stellen om de Algemene Subsidieverordening 2015 (ASVO 2015) in te trekken en 
de Algemene Subsidieverordening 2018 (ASVO 2018) vast te stellen. 
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9.          Normenkader financiële rechtmatigheid 2017 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het normenkader financiële rechtmatigheid geeft de spelregels weer waaraan de accountant de rechtmatigheid van de 
jaarrekening toetst. Aan de hand van het normenkader wordt het toetsingskader opgesteld. Dit kader is noodzakelijk voor de 
accountant om te controleren of financiële beheershandelingen in overeenstemming zijn met de begroting en de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het college heeft het normenkader financiële rechtmatigheid 2017 vastgesteld. 

10.          Verdeling dorpshuizenbudget 2018 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Voor 1 februari 2017 zijn aanvragen ingediend door de dorpshuizen Donkerbroek, Haule en Waskemeer om in aanmerking te 
komen voor vergoeding ten laste van het budget 2018. Het SODO is om advies gevraagd en stelt voor het budget 2018 
pondspondsgewijs te verdelen over Donkerbroek en Waskemeer. Haule krijgt niets maar wordt geadviseerd voor 1 februari 
2018 een nieuwe aanvraag voor 2019 te laten indienen. Het college heeft besloten om het budget 2018 van € 30.000 
verdelen over Donkerbroek (€ 15.000) en Waskemeer (€ 15.000). 
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11.          Rapportage interne controle interim 2017 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het interne controleplan beschrijft de opzet en aanpak van de verbijzonderde interne controle en geeft weer welke processen 
in het betreffende verslagjaar worden gecontroleerd. Het college heeft kennis genomen van de interne controle rapportage 
met de bevindingen over het eerste gedeelte van het jaar 2017. 


