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Nummer 10 – 20 maart 2018 

 1.         Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Herenweg te Donkerbroek 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het college stemt in met het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder. En in navolging van het 
ontwerpbestemmingsplan woningbouw Herenweg te Donkerbroek ligt dit ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter 
inzage. 

2.           Huishoudelijk reglement bestuurlijk VTH-overleg 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het college stelt het huishoudelijk reglement voor het bestuurlijk VTH-overleg Fryslân vast. In dit huishoudelijk reglement zijn 
onderwerpen als de eigenstandige positie en functie van het VTH-overleg, de coördinerende rol van de provincie, mandaat 
van de deelnemers, de frequentie en duur van het overleg, het opstellen van een agenda en een programma, een ambtelijk 
voorportaal en geschillen opgenomen en de uitgangspunten daarover vastgelegd.  
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3.           Werving leden Algemene Kamer commissie van advies voor bezwaarschriften 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college College stemt in met het werven van nieuwe plaatsvervangende leden voor de Algemene kamer door vacature te plaatsen op 
Werken in Friesland, social media en de gemeentelijke website. 

4.            Samenwerkingsovereenkomst veiligheidshuis Fryslan 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân 2019.  
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5.            Inspectierapport jaarlijks onderzoek Villa Sprankel KDV 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college ziet erop toe dat de Wet kinderopvang wordt nageleefd. Hiervoor is een aantal medewerkers van de GGD 
aangewezen als toezichthouder. Eind 2017 heeft de jaarlijkse inspectie van het KDV Villa Sprankel plaatsgevonden. Het 
college stemt in met het advies van de toezichthouder (GGD) om te handhaven niet over te nemen maar te volstaan met een 
waarschuwing en over te gaan tot handhaving als er bij de volgende inspectie wederom niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan. 

6.             Fries programma jeugd, alcohol en drugs 2018-2021 

Portefeuillehouder Harry Oosterman / Engbert van Esch 

Besluit college Het college stemt in met het Fries programma jeugd, alcohol en drugs 2018 – 2021. Het Fries programma jeugd, alcohol en 
drugs is een samenwerking tussen de Friese gemeenten (burgemeesters, wethouders en betreffende ambtenaren), GGD 
Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Politie Fryslân en Provincie Fryslân. Het 
programma zet in op het tegengaan van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren (onder de achttien jaar) en het 
bevorderen van verantwoord alcohol- en drugsgebruik onder jongeren boven de achttien jaar. 
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7.             Event jongerenparticipatie 2018 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De gemeente organiseert in juni 2018 een event in het kader van Jongerenparticipatie en verleent 2. +Participatie de 
opdracht dit event te organiseren. Hiervoor wordt een bedrag van €12.500,- ter beschikking gesteld.  Het 
jongerenparticipatie-event is in de vorm van een talkshow op het gemeentehuis en vlogs (video blogs) die door de jongeren 
zelf gemaakt zijn. Dit voorstel is ontstaan in nauw overleg en afstemming tussen het Stellingwerf College, gemeente 
Ooststellingwerf en +Participatie. Het college is akkoord met het voorstel.. 

8.            Toekennen startbudget aan stichting ‘De Kortsluiting’ voor activiteiten in 2018 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Aan de stichting ‘De Kortsluiting’ i.o. een éénmalige subsidie te verlenen van € 1.500 voor de uitvoering van activiteiten in 
2018.  
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9.            Vaststelling subsidie Fonds Ooststellingwerf projecten 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het vaststellen van de eenmalige subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf voor twee projecten uit de tweede ronde. 


