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1.                                            Programmavoorstel duurzaamheidseducatie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Sinds 1996 werken gemeente Ooststellingwerf en het basisonderwijs samen aan het aanbieden van duurzaamheidseducatie. 
Dit wordt nu ondersteund met jaarlijks circa €7.000,- euro vanuit de gemeente. In 2016 is overeengekomen dat 
duurzaamheidsonderwijsprogramma qua vorm en opzet aan actualisatie toe is. Op 23 augustus 2016 heeft het college besloten 
om een pilot uit te voeren met bestaand geld en daarna een nieuw voorstel in te dienen voor een structurele invulling, zo nodig 
met een begrotingswijziging. Sindsdien is het programma tussentijds een aantal keer bijgeschaafd en nu ligt er een nieuw 
programmavoorstel voor duurzaamheidseducatie genaamd ‘Wortels en Vleugels’ voor structurele invoering. In het programma 
wordt nauw samengewerkt met diverse partijen, waardoor het voor de gemeente kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Het 
penvoerderschap wordt overgedragen aan Kunst & COO.  Het college stemt in met het programmavoorstel genaamd ‘Wortels & 
Vleugels’ als structurele vorm voor duurzaamheidseducatie in het basisonderwijs en nodigt beide besturen van de 
scholenkoepels uit voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Het college informeert de gemeenteraad met 
een programmavoorstel en mededeling aan de raad. 

 
2.                                              Collegeadvies verhogen jaarlijkse subsidie 2021 Voedselbank Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder     Esther Verhagen 

Besluit college Zie persbericht.  

Het college heeft besloten om  de vaste jaarlijkse subsidie 2021 van de Voedselbank ad € 5000,- te verhogen met € 9000,-. 

En daarvoor € 14000,- aan middelen beschikbaar te stellen uit het budget voor armoedebeleid 63503/42320 in 2021. 
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3.                                              Openstelling Bosbergtoren 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op maandag 13 maart 2020 heeft de gemeente de Bosbergtoren moeten sluiten in verband met de Coronamaatregelen. Op 1 
juni heeft de rijksoverheid een aantal coronamaatregelen versoepeld. Bezoekers kunnen weer naar de regio komen om te 
recreëren, activiteiten te ondernemen en gebruik te maken van horeca. Vanuit ondernemers komt de vraag of openstelling van 
de Bosbergtoren ook weer mogelijk is. Het college heeft besloten om de Bosbergtoren niet eerder open te stellen dan: 
- Het nieuwe entree-systeem geïnstalleerd is en 
- Passende coronamaatregelen genomen kunnen worden 
Het college informeert de raad over de (on)mogelijkheden voor openstelling van de Bosbergtoren met coronamaatregelen via 
een mededeling. 

4.                                            Beleidsplan Interne Beheersing 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Gemeenten zijn op grond van de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet verplicht om zorg te dragen voor de interne 
toetsing van de getrouwheid van informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Naast de 
wettelijke verplichting hecht onze organisatie ook 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 stelt het beleidsplan Interne Beheersing vast voor het jaar 2020. 
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5.                                               Verlenging 2021 aansluiting klachtencommissie t.b.v. Gebiedsteam 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

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. Het college heeft het volgende besloten: 
a. De aansluiting bij de Klachtencommissie van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân met bijgevoegde opdrachtbevestiging te 
verlengen met de periode van een jaar. 
b. De kosten die betrekking hebben op de klachtenbehandeling door de Klachtencommissie ten laste te brengen van het budget 
proceskosten. 
c. Deelname aan het klachtrechtreglement te evalueren zodra effectieve evaluatie mogelijk blijkt. 
d. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsmededeling. 
e. De adviesraad sociaal domein en de ondernemingsraad informeren met bijgevoegde brieven. 

6.                                              Uitstel avond toegankelijkheid natuur 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 31 maart 2020 was, samen met de raad van Westerveld, een thema-avond ingepland over toegankelijkheid van 
natuurgebieden. Ter voorbereiding van deze avond is informatie opgehaald bij terreinbeheerders, ondernemers en 
vrijwilligersorganisaties. Dit heeft interessante informatie opgeleverd waar een bijpassend avond programma voor is opgesteld. 
De avond moest echter worden afgezegd in verband met Corona-maatregelen. Omdat dit onderwerp nog steeds actueel is 
wordt de raad met een mededeling aan de raad geïnformeerd over het belang om de avond alsnog te organiseren op een nader 
te bepalen datum. Omdat het niet alleen gaat om het uitwisselen van informatie, maar vooral ook om samen de discussie aan te 
gaan heeft een fysieke bijeenkomst de voorkeur. Het college van Westerveld doet een gelijkluidende mededeling aan de raad. 
Het college stuurt een mededeling aan de raad.  


