
 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

 

Nummer 18 – 22 mei 2018 

 1.               Aandeelhoudersovereenkomst Caparis N.V. naar aanleiding van Groen zelf doen 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Caparis N.V. van 5 oktober 2017 zijn diverse (verreken)voorstellen 
aangenomen. De voorstellen beogen de onevenwichtige verhoudingen te repareren, die zijn ontstaan door besluiten van de 
vier groen uitnemende gemeenten om de groenvoorziening zelf te gaan regelen. Van de gedane voorstellen is over de 
dividendverrekening toen geen besluit genomen. De vier groen uitnemende gemeenten (Achtkarspelen, Leeuwarden, 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf) hebben op 24 maart 2017 besluiten genomen ten aanzien van het overnemen van een 
deel van de groendivisie van Caparis N.V. Het bestuur van de GR heeft aan (een afvaardiging van de 
gemeentesecretarissen) gevraagd om met een voorstel ten aanzien van de gevolgen te komen. De 
aandeelhoudersovereenkomst is het resultaat van de inpassing van deze verduidelijkingen op de in oktober voorgestelde 
versie van de aandeelhoudersovereenkomst.Het college heeft besloten om in te stemmen met de 
aandeelhoudersovereenkomst Caparis N.V.  
 

2.                   Aanwijzen internetadres elektronisch gemeenteblad 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Vanwege de Wet elektronische bekendmaking zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht hun algemeen 
verbindende voorschriften te publiceren in een elektronisch gemeenteblad. Eind 2013 heeft uw college besloten om aan deze 
verplichting te voldoen door publicatie op de eigen website in plaats van deel te nemen aan de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP). Voorjaar 2016 heeft uw college besloten om over te gaan tot een licentie 
Digitale Regelgeving en Officiële Publicaties (hierna: DROP). Alle voorbereiding zijn nu getroffen, de interne gebruikers zijn 
inmiddels geïnformeerd. Het overgangsmoment kan bepaald worden. 
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3.                   Klachtrechtreglement  jeugdwet 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het Gebiedsteam verleent lichte ondersteuningstrajecten op grond van de Jeugdwet. Voor deze lichte ondersteuning geldt 
het Gebiedsteam als aanbieder in de zin van de Jeugdwet. De Jeugdwet vereist dat aanbieders beschikken over een 
klachtenreglement en een klachtencommissie. De klachtenprocedure die de Jeugdwet voor aanbieders vereist wijkt op 
diverse punten af van de algemene klachtenprocedure van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze processen 
zijn niet onderling uitwisselbaar. Dit geldt temeer omdat de Gemeente Ooststellingwerf voor het Awb-klachtrecht een 
klachtenfunctionaris heeft, terwijl de Jeugdwet voor aanbieders een klachtencommissie vereist. De Klachtencommissie van 
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân zal klachten behandelen voor zover deze betrekking hebben op de 
ondersteuningstrajecten die het Gebiedsteam verleent op grond van de Jeugdwet. Het college heeft besloten het 
Klachtrechtreglement Cliënten vast te stellen.  Het Klachtrechtreglement geldt voor klachten over ondersteuning door het 
Gebiedsteam op grond van de Jeugdwet. 

4.                    Mandatering afhandeling verzoeken op grond van de AVG 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Vanaf die datum hebben betrokkenen binnen 
en buiten de gemeente het recht om verzoeken in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens in onze 
organisatie. Het college heeft besloten om het beslissen op verzoeken op grond van artikel 15, 16, 17, 18 20, 21 en 22 van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming te mandateren aan de managers en teamleiders. 
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5.                   Privacybeleid en privacyverklaring 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld door de Europese Unie, de wet treedt 
per 25 mei 2018 in werking. Met de invoering van de AVG verscherpen de eisen waaraan verwerkingen van 
persoonsgegevens moeten voldoen. Burgers hebben als gevolg hiervan recht op inzage van welke gegevens worden 
verwerkt, maar ook het recht om gegevens uit de database te verwijderen tenzij legitieme wettelijke vereisten dit voorkomen. 

Het college heeft besloten om het privacybeleid en de privacyverklaring vast te stellen.  
 

6.              Subsidiebeschikking BBE Proef Lokaal 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In het programma Biobased economy wordt naast een duurzame bodem an sich ook gefocust op de duurzaamheid van de 
producten die van deze bodem afkomen. In het thema Recreatie en Toerisme wordt daarom aandacht besteed aan lokaal 
geproduceerd voedsel: streekproducten. Het college heeft besloten om  een eenmalige subsidie te verstrekken ten behoeve 
van het biobased project: Proef Lokaal. Het beoogde effect van dit project is de markt omtrent streekproducten in 
Ooststellingwerf een stimulans te geven en op deze manier bij te dragen aan het verduurzamen van de voedselketen en de 
lokale economie. 
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7.                     Jaarverantwoording kinderopvang 2017 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Conform de wet- en regelgeving moet de gemeente jaarlijks verantwoording afleggen over de uitvoering van het toezicht- en 
handhavingsbeleid kinderopvang. Het jaarverslag is door het college van BenW vastgesteld en wordt beschikbaar gesteld 
aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van de jaarverantwoording aan de 
IvhO moet wettelijk voor 1 juli 2018. De verantwoording loopt via Waarstaatjegemeente.nl. 

8.                    Jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR SW ‘Fryslân’ 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft besloten om de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 ter kennisgeving aan te nemen. Ook heeft het 
college besloten om de jaarrekening 2017 en begroting 2019 aan te bieden aan de raad en hen voor te stellen om beide ook 
ter kennisgeving aan te nemen.   
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9.                     Klantervaringsonderzoek Wmo 2017 

 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De resultaten van het klantervaringsonderzoek Wmo 2017 zijn binnen. Dit betreft een jaarlijks verplicht onderzoek met 
verplichte vragen. Hier hebben wij zelf, na overleg met de Adviesraad en gebiedsteam, eigen vragen aan toegevoegd. Na 
kennisname door het college kunnen Adviesraad en gebiedsteam inhoudelijk reageren. Deze reacties worden verwerkt in 
een nieuw college advies, waarna het onderzoek met alle aanvullingen naar de raad gaat. 


