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 1.        Beëdiging MBO-leerplichtambtenaar 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De Leerplichtwet 1969 verplicht het college om toe te zien op naleving van de leerplicht (leeftijd tot 16 jaar) en 
kwalificatieplicht (leeftijd 16 en 17 jaar). Het college wijst daartoe één of meerdere ambtenaren aan. Het toezien op naleving 
van de leer- en kwalificatieplicht bij leerlingen van het Middelbaar Beroepsonderwijs, vindt plaats in regionaal verband door 
ambtenaren die in dienst zijn bij de gemeente Smallingerland, eenheid Leerlingzaken / RMC De Friese Wouden. 
 
Het college heeft besloten mevrouw Karen Veldhuis als MBO-leerplichtambtenaar aan te wijzen. De burgemeester neemt de 
eed af. 

2.         Vaststelling subsidie 2016 stichting Leergeld 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2016 aan stichting Leergeld vastgesteld op € 67.773,44. Er zal een bedrag van € 33.226,56 
worden terug gevorderd. Dit geld blijft beschikbaar voor armoedebeleid. 
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3.         Verlengen beleidskaders sociaal domein 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft in december besloten te willen komen tot een nieuwe visie op het sociaal domein. Hierbij wil het college 
opgavegestuurd te werk gaan en volop gebruik maken van burgerparticipatie. Dit voorstel is op 6 februari in de commissie 
Samenleving besproken. Deze commissie gaf aanleiding om  het stuk over de visie sociaal domein niet aan de huidige, maar 
aan de nieuwe raad ter besluitvorming voor te leggen. Het college heeft daarom ook besloten om dat te doen. Daarnaast 
gaat het college de huidige raad voorstellen om de bestaande beleidskaders binnen het sociaal domein die aflopen 
ongewijzigd te verlengen totdat nieuw beleid voor het sociaal domein is vastgesteld. Uitzondering hierop zijn tussentijdse 
wijzigingen die noodzakelijk zijn op basis van wettelijke bepalingen. In die gevallen worden deze wijzigingen ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

4.          Monitor Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Sinds de drie decentralisaties met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor grote delen van hulpverlening en 
zorg aan mensen van alle leeftijden. Dichtbij de mensen die deze hulp en zorg nodig hebben. In onder meer het Beleidsplan 
WMO, de contourennotitie notitie gebiedsteams, het Beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ en de nota Armoedebeleid staan onze 
ambities op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, re-integratie en participatie en armoede verwoord.  
 
De specialisten van de fracties hebben meegedacht bij de totstandkoming van deze monitor. Het document is nu klaar om ter 
informatie naar de commissie te sturen. 
 
Het college heeft besloten om de memo ‘Monitor Sociaal Domein’ en de monitor zelf ter info naar de commissie Samenleving 
te sturen.  
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5.         Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college In de raadscommissievergadering Ruimte van 6 februari 2018 is er door wethouder Van de Boer aangegeven dat er behoefte 
is om inzichtelijk te maken hoe om te gaan met lopende en nieuwe woningbouwplannen. Het Plan van aanpak woningbouw 
Ooststellingwerf voorziet hierin. Het college heeft besloten om in te stemmen met dit plan en om een overgangsperiode op te 
nemen voor lopende en nieuwe plannen. 


