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 1.         Effecturen financiële effecten RB Vervolgstap Doorontwikkeling GBT 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het besluitvormingsporoces  over de koers van het Gebiedsteam wordt afgerond. Daarvoor heeft het college het volgende 
besloten: 

- De formatie wordt uitgebreid. Dit voor de uitvoering van ondersteuningsvragen op het gebied van jeugd & nieuwe 
WMO wet. Dit wordt budgetneutraal verwerkt 

- De exploitative begroting GBT als het gaat om de servicekosten locatie Brink worden aangepast. Dit conform de 
contractuele verplichting (contract 2015) 

- Beide financiële gevolgen worden meegenomen in de eerste marap. 
- De raad krijgt een mededeling over de financiële consequenties 

2.             Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman en Sierd de Boer 

Besluit college Op 12 december 2017 hebben de burgemeester en het college het ‘Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018’ vastgesteld. 
Hierop is één inspraakreactie ingediend. Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de 
inspraakreactie op het “evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018” en geen wijzigingen ten opzichte van het geldende beleid 
door te voeren. 
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3.             Website vrijwilligersvacaturebank 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het ontwikkelen van een nieuwe website voor de vrijwilligersvacaturebank. De huidige 
websites worden uit de lucht gehaald en samen met Scala word teen Nieuwe website ontwikkeld die past bij de huidige 
trends en wetgeving in de samenleving 

4.              Verlenging uitvoeringsperiode aanvraag Fonds Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Outdoor fitness Donkerbroek die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds Ooststellingwerf 
heeft een verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Zij verzoeken hierom de einddatum uit te stellen tot 
15 september 2018. Het college heeft besloten om dit uitstel te verlenen. De aanvragers ontvangen een beschikking waarin 
de nieuwe einddatum is opgenomen en hierin aangeven dat deze beschikking de oude beschikking vervangt. 
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5.             Overeenkomst inzet Regionaal Calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Rijkswaterstaat Oost Nederland Noord (ONN) ziet graag dat voor het hele wegennet van district Noord regionale 
calamiteitenscenario’s kunnen worden ingezet. Daarom is het calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen opgesteld. 
Het calamiteitenscenario heeft als doel om automobilisten ten tijde van verstopping van de wegen als gevolg van een 
langdurige calamiteit te informeren, om te leiden en te begeleiden, waardoor de verstopping beperkt wordt. Het college heeft 
ingestemd met een per directe inzet van het ‘Regionaal Calamiteitenscenario A32 Lankhorst – Heerenveen’ bij langdurige 
calamiteiten en congestie op de A32 Lankhorst – Heerenveen door het ondertekenen van de overeenkomst. 

6.              Tarievenaanpassing sporthallen en gemeentelijke gymnastieklokalen, seizoen 2018 – 2019. 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college De exploitanten van de sporthallen De Boekhorst in Oosterwolde, De Bongerd in Haulerwijk De Steegdenhal in Appelscha en 
de gymnastieklokalen van het Stellingwerf College volgen het gemeentelijke tarievenbeleid. Dit voor wat betreft de verhuur 
van hun accommodaties. Het college heeft besloten om met ingang van 1 augustus 2018 de tarieven voor het gebruik van de 
gemeentelijke gymnastieklokalen, de gymnastieklokalen van het Stellingwerf College, en de sporthallen onder beheer van 
Laco (Oosterwolde/Haulerwijk) en Racket- & Healthcentre Appelscha te verhogen met 1,6%. Dit overeenkomstig CPI-totale 
bestedingen van april 2017. Deze trendmatige verhoging voorkomt  dat het verschil tussen kosten en baten te groot wordt of 
dat tarieven schoksgewijs moeten worden verhoogd. 


