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 1.                  Verkenning Interbestuurlijk Programma. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In het  Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt samengewerkt aan grote maatschappelijke opgaven en wordt er uitvoering 
gegeven aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. Het programma streeft een andere wijze van denken, doen en 
handelen als één overheid na waarbij de uitvoeringspraktijk en de inwoners centraal staan. Het college heeft kennisgenomen 
van het IBP. 

2.                      Memo vragen jaarrekening en begroting Recreatieschap Drenthe 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 5 juni 2018 is de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 behandeld in de Raadscommissie. In deze  
commissievergadering zijn een viertal vragen gesteld waarop we via een memo antwoord geven op de vragen. Het college 
heeft besloten in te stemmen met de memo voor de Raad.  



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

  

3.                       Stand van zaken visie Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De gemeenteraad heeft besloten te komen tot één visie voor het Sociaal Domein. Hierbij zijn de kanttekeningen die de 
Adviesraad Sociaal Domein had gemaakt over de visie Sociaal Domein in ogenschouw genomen. In mei 2018 is de 
voorlopige inhoudsopgave voor deze visie vastgesteld en is een stappenplan gemaakt om te komen tot de nieuwe visie.  
Het college heeft besloten om een memo over de stand van zaken over de Visie Sociaal Domein ter informatie aan de Raad 
en de Adviesraad Sociaal Domein sturen. 
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4.                       (Her)benoeming en ontslag leden Algemene Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De leden en de voorzitter van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de eenmalige mogelijkheid 
tot herbenoeming voor dezelfde periode. Daarnaast worden twee van de huidige plaatsvervangende leden van de Algemene 
Kamer benoemd tot vaste leden. Door de benoeming kunnen de leden van de Algemene Kamer van de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften de bestuursorganen van de gemeente Ooststellingwerf blijven adviseren over ingediende 
bezwaarschriften 
 
Het college heeft besloten: 
1. Dhr. A.H. Saman, mevr. W.J. Reinders, mevr. J. Wiersma-Veenhoven en mevr. Y. Snijder per 1 juli 2018 te 
    ontslaan als leden van de Algemene Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 
2. Dhr. R.M. Posthuma en dhr. H. Roskammer per 1 juli 2018 te benoemen als vaste leden van de Algemene  
    Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 
3. Dhr. A. Basic, mw. A.S. Hoek en mw. L. Werkhoven – van Benthem per 1 juli 2018 te benoemen als  
    plaatsvervangende leden van de Algemene Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 
4. Dhr. R.M. Posthuma en dhr. H. Roskammer per 1 juli 2018 te benoemen als voorzitters van de Algemene  
    Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 
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5.                      Intentieverklaring inzake aanvraag RVV Actium 
Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Filmke Hijlkema 
 
Samen met Actium en Scala werken wij aan de wijkvernieuwing Haerenkwartier. De Raad stelde daarvoor op 20 februari 
2018 de Ontwikkelrichting wijkvernieuwing Haerenkwartier vast. Waar wij verantwoordelijk zijn voor de herinrichting van de 
openbare ruimte pakt Actium haar woningbezit grondig aan. Dit betekent concreet dat 127 woningen worden gerenoveerd en 
44 worden gesloopt en vervangen voor levensloopbestendige nieuwbouwwoningen. Voor de renovatie en nieuwbouw van de 
woningen heeft Actium op termijn een omgevingsvergunning nodig. Het college heeft besloten om de intentie uit te spreken 
mee te willen werken aan de benodigde omgevingsvergunning voor renovatie en nieuwbouw van sociale huurwoningen in het 
Haerenkwartier. 

 
 
6.                 Beleidsplan interne beheersing 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De gemeente hecht aan een adequaat en betrouwbaar intern beheersingssysteem. Het intern beheersingssysteem is van 
belang voor het besturen van de organisatie, maar ook voor het afleggen van een controleerbare verantwoording. Het college 
heeft besloten om het geactualiseerde beleidsplan voor de jaren 2018 en 2019 vast te stellen. 
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7.                  Beslissing op bezwaar inzageverzoek Wbp 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college December 2017 heeft de bezwaarde de gemeente verzocht om inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het gaat 
bezwaarde om een begrijpelijk en volledig overzicht, met daarin een omschrijving van het doel of doeleinden van de 
verwerking, alsmede een volledige lijst van alle ontvangers. Dit overzicht is verstrekt. Namens de bezwaarde heeft iemand 
anders een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is ter advisering aan de commissie voorgelegd. Het college heeft besloten 
om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften. 
Daarnaast heeft het college ingestemd met een concept-beslissing op het bezwaar. 


