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1.                                    Archiefjaarverslag 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft het archiefjaarverslag 2018 vastgesteld. Deze wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad via een memo. 

2.                                   Mededeling aan de raad inzake snoeien Kleindiepspark 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 18 juni 2019 heeft GroenLinks naar aanleiding van het vragenkwartier van 5 juni 2019 schriftelijke vragen 
gesteld over het snoeien in het Kleindiepspark. Hierop zijn antwoorden geformuleerd. Het college heeft besloten om inte 
stemmen met de mededeling aan de raad m.b.t. deze beantwoording. 
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3.                                     Aankondiging in wijziging uitvoering subsidieproces Stellingwerver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er komt een nieuwe subsidiesystematiek voorde Stellingwerver Schrieversronte. Het college heeft besloten om in te stemmen 
met een beschikking aan het bestuur van de Stellingwerver Schrieversronte, waarin de wijziging in de uitvoering van het 
subsidieproces vanaf 1 januari 2020 wordt aangekondigd. 

 
4.                                       Hein Mader kunstroute, nieuwe overeenkomst 2020-2024 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De huidige overeenkomst met de stichting Hein Mader voor de kunstroute loopt ten einde 31 december 2019. De gemeente wil 
graag de kunstroute in stand wil houden voor aankomende vijf jaar. Het college heeft besloten om in te stemmen met de nieuw 
opgestelde overeenkomst 2020-2024 voor de instandhouding van de Hein Mader Kunstroute in onze gemeente. 
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5.                                      Benoeming J. Vonk tot plaatsvervangend lid van de Algemene Kamer van de commissie van advies voor de 

bezwaarschriften 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om de heer J. Vonk per 1 augustus 2019 voor drie jaar te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
Algemene Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 

6.                                       Bezwaarschrift verwijderen perceel als potentiële woningbouwlocatie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 1 april is er bij ons een bezwaarschift binnengekomen.  Dit bezwaar is gericht tegen de brief waarin de bezwaarmaker 
wordt geïnformeerd dat zijn perceel tussen Zuideinde 9 en 11 te Fochteloo met raadsbesluit van 29 januari 
2019 geschrapt van de lijst van potentiele woningbouwlocaties. Het college heeft besloten om het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. Dat is ook conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften. 
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7.                                       Mededeling aan de raad over notitie BügelHajema 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma en Fimke Hijlkema 

Besluit college  
In de raadscommissievergadering van 19 juni 2019 heeft wethouder Jongsma de toezegging gedaan ‘dat de raad uiterlijk in 
week 26 een reactie krijgt op de vragen van de raadscommissie omtrent de memo van adviesbureau BügelHajema over het 
geurbeleid.’ Daarom heeft het college besloten om de raad te informeren. 

8.                                       Extra inzet budgetadviseurs ten behoeve van vroegsignalering schulden en langdurige budgetcoaching 

statushouders. 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het ‘Actieplan armoedebeleid 2016-2019’ is de intentie uitgesproken om meer in te zetten op preventie en vroegsignalering 
van financiële problemen. Sinds augustus 2016 is er een budgetadviseur. Door vergroting van de zichtbaarheid van deze 
adviseur en de inzet op preventief werken lopen de aanmelden voor budgetadvies gestaag op. Dit vraagt zo veel van de huidige 
formatie, dat er daarnaast geen extra inzet kan worden gevraagd voor vroegsignalering van schulden en langdurige 
budgetcoaching van statushouders. Het college heeft daarom besloten om de inzet op vroegsignalering van financiële 
problemen te intensiveren en extra inzet op langdurige budgetcoaching voor statushouders. Daarvoor wordt het aantal fte 
budgetadviseur binnen het Gebiedsteam uitgebreid middels een éénjarige pilot. Daarvoor wordt € 65.530,- beschikbaar gesteld 
uit het budget voor armoedebeleid. 


