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 1.        Vaststellen wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling wordt op een paar punten aangepast. Het betreft uitvoering van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord en actualisering regeling (CAR-UWO). 

2.         Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2017, toezichtjaar 2016 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht is er een verandering opgetreden in de verantwoordings- 
en controletaak binnen de gemeenten en in de provinciale toezichtrol. De controle op medebewindstaken is door deze wet 
nog sterker komen te liggen bij de gemeenteraad. Het college heeft kennis genomen van  het totaalbeeld over toezichtsjaar 
2016 en de verbeterpunten (inclusief ambtelijke reactie). En heeft ingestemd met de mededeling aan de Raad 
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3.         Ontwerpbestemmingsplan ‘parkeerterrein Nanningaweg te Oosterwolde’ 
Portefeuillehouder  

Besluit college Aan de Nanningaweg in Oosterwolde is de voormalige Rabobank gesloopt. De locatie is tijdelijk ingericht om te kunnen 
parkeren. Deze situatie is zo positief ontvangen dat is besloten deze te behouden. Om de situatie planologisch vast te 
leggen, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft daarom besloten om geen m.e.r.-beoordeling voor 
bestemmingsplan ‘parkeerterrein Nanningaweg te Oosterwolde’ uit te voeren. Daarnaast heeft het college besloten om in te 
stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘parkeerterrein Nanningaweg te Oosterwolde’. Deze wordt op basis van afdeling 
3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage gelegd. 

4.          Motie vreemd aan de orde van de dag inzake dagbesteding 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De fracties van Ooststellingwerfs Belang, Stellingwerf Plus, PvdA en Christen Unie hebben een motie vreemd aan de orde 
van de dag inzake dagbesteding ingediend. In de raadsvergadering van 17 oktober 2017 is deze overgenomen. Kern van de 
motie is om over te gaan naar indicatievrije dagbesteding binnen de Wmo. Het college heeft besloten om een memo, waarin 
de mogelijkheden en onmogelijkheden staan hoe over te gaan naar indicatievrije dagbesteding binnen de Wmo, aan de raad 
voor te leggen. 
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5.         Subsidieaanvraag stichting Fairtrade Gemeente Nederland 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Op 23 november 2017 heeft de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland een subsidieaanvraag ingediend om met deze 
subsidie het mogelijk te maken om Nederland Fairtrade te krijgen. De activiteiten zijn niet of niet in overwegende mate gericht 
op de gemeente of haar ingezetenen of komen niet aantoonbaar ten goede aan de gemeente of haar ingezetenen. Daarom 
wijst het college het subsidieverzoek af. 

6.           Afwijzing ondersteuning project ‘Art Hotel’ van Stichting O18 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Op 14 februari 2016 heeft het college een opstartsubsidie toegekend van € 12.500 aan Stichting O18. Deze subsidie was 
bedoeld voor een project dat zou leiden tot een versterking van het culturele klimaat en de recreatieve en toeristische sector 
van de gemeente Ooststellingwerf. In de beschikking is opgenomen: ‘met klem wijzen wij u erop dat de uitvoeringsprojecten 
die gaan voorbereid worden niet door ons financieel kunnen worden ondersteund’. Stichting O18 vraagt de gemeente nu om 
een garantstelling van € 53.952 voor een nieuw project, het ‘Art Hotel’. Doel van het project is kunst- en cultuurliefhebbers 
een overnachtingsmogelijkheid te bieden in een kunstwerk. Deze aanvraag voor garantstelling van € 53.952 voor het ‘Art 
Hotel’ heeft het college afgewezen. 


