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 1.                     Meervoudig onderhands aanbesteden asfaltonderhoud. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het college heeft besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en akkoord te gaan met het aanbesteden van 
het asfaltonderhoud volgens de meervoudig onderhandse procedure met 5 regionale aannemers. Dit voor een soepel verloop 
van de werkzaamheden en waarborgen van de kwaliteit van het werk. 

2.                         Aanpassen organisatiestatuut 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De aanpassing van het organisatiestatuut is een uitwerking van het organisatiestatement dat eerder dit jaar door het college 
is vastgesteld. In het organisatiestatuut geeft het college invulling aan haar bevoegdheid om regels te stellen ten aanzien van 
de inrichting van de ambtelijke organisatie. De OR heeft adviesrecht met betrekking tot het organisatiestatuut en heeft 
inmiddels advies uitgebracht. Het college heeft kennisgenomen van het advies van de ondernemingsraad op het concept-
organisatiestatuut en heeft ingestemd met het aangepaste organisatiestatuut. 
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3.                          Advies springlocatie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Vanwege de directe bedreiging voor de veiligheid, moeten explosieven op gemeentegrond op een professionele wijze 
worden geruimd. De EOD verleent in de Gemeenten in Nederland op jaarbasis ongeveer 2000 keer assistentie bij het ruimen 
van explosieven. 25 juni 2018 is er tijdens werkzaamheden een explosief gevonden nabij Oldeberkoop. Een 
overblijfsel van de tweede wereldoorlog. Vanwege het spoedeisend karakter is de toestemming op voorhand verleend. De 
gemeente Weststellingwerf is gevraagd om medewerking te verlenen gelet op de locatie van het explosief. Het college heeft 
besloten om achteraf in te stemmen met de beslissing om gebruik te maken van de springlocatie van de gemeente 
Weststellingwerf. 

4.                          Archiefjaarverslag 2017 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het archiefjaarverslag is bedoeld voor zowel horizontale verantwoording ten behoeve van de raad als voor de verticale 
informatievoorziening ten behoeve van de toezichthouder. Voor het archiefjaarverslag zijn de resultaten van de 10 ingevulde 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) gemeentelijke archiefketen gebruikt. Het college heeft het archiefjaarverslag 2017 
vastgesteld, kennis genomen van het verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO. En besloten het vastgestelde 
archiefjaarverslag 2017 ter kennisname voorleggen aan de raad via een memo. 
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5.                         Financiering generatiegericht maatwerk 

Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Harry Oosterman 
 
In de CAO gemeenten zijn afspraken gemaakt over introductie van het generatiepact. Het doel van een generatiepact is dat 
oudere medewerkers minder gaan werken en daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie krijgen. Anderzijds dient de 
hierdoor ontstane ruimte in de formatie gebruikt te worden om jongeren te werven. Het college heeft kennis genomen van het 
voorstel om middelen beschikbaar te stellen voor generatiegericht maatwerk en besloten dit voorstel te betrekken bij het 
samenstellen van de begroting voor 2019. 

6.                    Vaststellen subsidie 2017 St. Haulewelle 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 29 november 2016 heeft het college besloten St. Haulewelle in 2017 € 56.626 subsidie te verstrekken voor de exploitatie 
van het zwembad Haulewelle. Met de op 15 mei 2018 ingediende Jaarstukken over 2017 doet St. Haulewelle verslag van 
haar activiteiten en legt er financiële verantwoording over af. Het college heeft besloten om de subsidie St Haulewelle 2017 
vast te stellen. 
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7.                     Subsidie en samenwerkingsovereenkomst Kindpakket 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Soms kan een kind onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt. 
Onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente Ooststellingwerf is het faciliteren van maatschappelijke participatie van 
kinderen. Sinds 2015 werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld Friesland Zuidoost, Stichting Jeugdfonds Sport 
Friesland en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland in het kader van het Kindpakket. Het Kindpakket geeft kinderen uit 
minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
 
Het college heeft ingestemd met: de subsidietoekenning 2018 aan Stichting Leergeld Friesland Zuidoost, Stichting 
Jeugdfonds Sport Friesland en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland in het kader van het Kindpakket; de 
Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Leergeld, Stichting Jeugdfonds Sport en Stichting Jeugdfonds Cultuur voor de 
periode 2018-2019. Hiervan wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een mededeling. 


