
 

 
 
 

Nummer 18 – 21 mei 2019 

  
1.                                 Vervolg 2 - Uitvoering MOP wegen 2018 en 2019 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de B&W vergadering van 16 januari 2018 is de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 vastgesteld. 
Met de invulling van de MOP wegen 2018 t/m 2022 zijn de werkzaamheden voor 2018 en 2019 definitief ingepland. Deze cyclus 
blijft zich iedere 2 jaar herhalen, waardoor de eerstvolgende 2 jaar steeds definitief ingevuld worden. De uitvoering van de MOP 
wegen 2018 en 2019 is in volle gang. Positief is dat alle wegen die in deze MOP opgenomen zijn ook daadwerkelijk in deze 
periode zijn/worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering in 2018 en 2019 van het onderhoud aan alle verhardingen in eigendom 
van de gemeente Ooststellingwerf is een financiële meevaller ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om aan meer wegen 
onderhoud te doen dan in het oorspronkelijke uitvoeringsplan opgenomen was. Over de uitvoering van het aanvullende 
onderhoud aan de wegen worden betrokkenen en aanwonenden tijdig geïnformeerd. Het college stemt in met het besteden van 
het aanbestedingsvoordeel, ontstaan bij de uitvoering van de MOP wegen, binnen de uitvoering van de MOP wegen 2018 en 
2019. 

 
2.                                    Opschorting einddatum subsidiebeschikking 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De stichting DO! Heeft het college verzocht de einddatum van de subsidiebeschikking voor de uitvoering van het Masterplan 
Stichting DO! van 31 december 2018 op te schorten tot 31 december 2019. De stichting heeft hiervoor de volgende motivatie : 

 In maart/april 2018 zijn ze pas daadwerkelijk opgestart met de projectmanager; 

 Al vanaf de zomervakantie 2018 is veel energie gestoken in overleg met de gemeente over voortgang DO! 

 Er zijn nog rekeningen te betalen in 2019 waarvoor reeds in 2018 verplichtingen zijn aangegaan, bijv. afronden 
projecten, personeelskosten en overige bedrijfskosten. 
 

Het college gaat akkoord met het verzoek van de stichting DO! om de einddatum van de aan hen verleende 
subsidiebeschikking voor het Masterplan op te schorten tot 31-12-2019. 



 

 

 
 

 

 3.                                 Verstrekken adresgegevens nieuwe inwoners / bewoners 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Een vereniging voor plaatselijk belang en een bewonersvereniging in de gemeente hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid 
of adressen waarop nieuwe bewoners zich hebben gevestigd in respectievelijk dorp en wijk aan hen kunnen worden verstrekt. 
Om die bewoners te kunnen verwelkomen op het dorp / in de wijk en te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen die 
het woon- en leefklimaat betreffen. Het college heeft het volgende besloten:  

 Werkzaamheden van verenigingen voor plaatselijk belang en bewonersverenigingen binnen de gemeente die tot doel 
hebben het bevorderen van het woon- en leefklimaat in het betreffende dorp / de betreffende wijk, aanwijzen als 
werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. 

 De verenigingen onder één aanwijzen als derde aan wie gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden 
verstrekt. 

De te verstrekken gegevens beperken tot de volgende adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en de 
datum van vestiging op het adres. 

 

4.  
Portefeuillehouder 

Blauwe zones Oosterwolde - resultaten onderzoek (gedeeltelijk) opheffen 

Jouke Jongsma 

 
Besluit college 

 
Vanaf medio 2010 is er een parkeerschijfzone in het centrum van Oosterwolde. De raad heeft het college verzocht om de voor 
en nadelen van het (gedeeltelijk) opheffen van de parkeerschijfzone te onderzoeken. Op basis van onderzoeken, enquêtes en 
overleg met ondernemers is geconcludeerd dat de parkeerschijfzone vooralsnog in stand kan blijven. Daarnaast is er de wens 
om de zone uit te breiden met de Stationsstraat. Monitoring van het parkeren in het centrum van Oosterwolde blijft nodig. 
Het college stemt in met de bevindingen van het onderzoek verricht naar het mogelijk afschaffen van de parkeerschijfzone en 
maakt de resultaten bekend aan de raad. Het college heeft besloten om de huidige parkeerschijfzone in stand te houden en uit 
tebreiden met de Stationsstraat; de handhaving te richten op de piekmomenten en –locaties en de parkeerschijfzone blijvend te 
monitoren. 



 
 

 
 

5.                                     Begroting en Jaarrekening GR SW Fryslân 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De jaarrekening 2018 en de begroting van 2020 van de GR SW Fryslân worden gedeeld met het college en de raad zoals 
opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze hierover in te dienen. Het college 
neemt de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 voor kennisgeving aan en dient geen zienswijze in. Er wordt een schriftelijke 
mededeling gestuurd via de raad aan het bestuur van de GR.  

6.                                      Inkoop Wmo 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de vergadering van 26 maart 2019, agendapunt 9, is de ‘Uitgangspuntennotitie Wmo inkoop 2020’ vastgesteld. In die notitie 
hebben we een doorkijk gegeven naar wat we in 2020 en verder willen bereiken op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning. Onder andere versterking sociaal netwerk, ondersteuning dichtbij, met lokale aanbieders en inwoners en een 
beweging naar lichtere vormen van ondersteuning. Nu is de fase aangebroken om te kiezen welke inkoop methodiek het best 
passend is om die uitgangspunten te realiseren. Er zijn drie toepasbare methodieken: 

 Open House systeem; 

 Mededingingsprocedure met onderhandeling en 

 Zelf in te richten procedure sociale en andere specifieke diensten (maatwerkprocedure). 
Van de drie mogelijke methodieken is de maatwerkprocedure het best passend om de uitgangspunten te realiseren. Het college 
heeft besloten om de ‘maatwerkprocedure sociale en andere specifieke diensten’ te kiezen als methodiek voor de manier van 
inkoop voor de Wmo 2020.  


