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Nummer 26 – 15 juli, 18 juli en 27 augustus 

  

1.                                    Inkoop Wmo 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De OWO-gemeenten hebben een Wmo aanbesteding via TenderNed uitgezet.  

2.                                    Beslissing op bezwaar evenementenvergunning Boerestreekplein 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om het advies van de commissie van de bezwaarschriften over te nemen. Zij adviseerden om het 
bezwaarschrift van een bezwaarmaker van 15 april 2019 ongegrond te verklaren. Dit bezwaarschrift gaat over het organiseren 
van kinderspelen op het Boerestreekplein te Appelscha op 27 april 2019. 
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3.                                       Beleidsregel bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Eerder zijn door het college de bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet vastgesteld. Sinds die tijd zijn met deze 
bestuursrechtelijke sancties meerdere waarschuwingen gegeven en zijn enkele panden gesloten. Aan de hand van de 
opgedane ervaring met het toepassen van deze regels is in samenwerking met de jurist van VTH (vergunning, toezicht en 
handhaving) en in OWO verband een geactualiseerde versie geformuleerd. Het college heeft besloten: 
1. De geactualiseerde beleidsregel bestuursrechtelijke sancties art.13b Opiumwet Ooststellingwerf vast te stellen. 
2. De Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Ooststellingwerf welke in werking is getreden op 9 juni 2016 
gelijktijdig in te trekken bij de inwerkingtreding van de geactualiseerde beleidsregel. 

 
4.                                          Beantwoording vraag nav ingekomen stuk 348 - Laagvliegroutes Lelystad Airport 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de raadscommissie Ruimte van 18 juni 2019 stond de mededeling aan de Raad ‘Motie laagvliegroutes Lelystad Airport’ op de 
agenda. Naar aanleiding van deze motie heeft GroenLinks op 11 juli 2019 een schriftelijke technische vraag gesteld. Het college 
heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de technische vraag die is gesteld. 
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5.                                Jaarstukken 2018 Stellingwerf College 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs ‘Stellingwerf College’ heeft het college de Jaarstukken 2018 (jaarrekening en 
bestuursverslag) ter informatie aangeboden. Deze heeft het college ter kennisgeving aangenomen. Daarnaast heeft het college 
besloten om de jaarstukken aan de raad te sturen als ingekomen stuk met als voorstel om het ter kennisgeving aan te nemen. 

6.                                         Jaarverslag 2018 Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen het Jaarverslag 2018 van de Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed 
Oosterwolde goed te keuren. 
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7.                                         Nota van antwoord ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 21 februari 2019 hebben de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Ooststellingwerf een gezamenlijke 
zienswijze ingediend op het ontwerpwijzigingsbesluit van het Luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Het college heeft besloten om 
de raad te informeren over de Nota van Antwoord zienswijze herziening luchtvaartbesluit 

8.                                         Ontwerpbestemmingsplan Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Medio 2012 is de drogerij die eerder werd geëxploiteerd door een coöperatieve vereniging van landbouwers, overgenomen door 
Wijntjes-Eijbergen BV. Om de continuïteit van de drogerij te kunnen garanderen moeten de bedrijfsactiviteiten worden 
uitgebreid. Er is een bestemmingsplan opgesteld. Deze biedt de kaders waarbinnen de aanvullende activiteiten – dat zijn 
agrarisch loonwerk, landbouwmechanisatie en het drogen van andere met groenvoeder vergelijkbare producten – worden 
mogelijk gemaakt. Het college heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan 
‘Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te 
leggen. 
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9.                                          Ontwerpbestemmingsplan Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het onderstation aan de Nanningaweg 47 in Oosterwolde moet worden uitgebreid om te kunnen voorzien in nieuwe 
klantvragen. Het onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet, het zet hoogspanning (110kV) om in 
middenspanning (20kV) of andersom. Er zijn initiatieven voor zonne-energie in de omgeving, waarvoor het station moet worden 
uitgebreid en gemoderniseerd. De gewenste aanpassingen passen niet in het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
(vastgesteld in 2013). Een deel van de uitbreiding vindt plaats in de bestemming ‘Groen’ en de huidige milieucategorie moet 
worden verhoogd naar categorie 4.2. Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
voor zes weken ter inzage te leggen. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

  

10.                                          Principeverzoek Boerestreek 3 & 5 Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een principeverzoek binnen gekomen voor de Boerestreek 3 en 5 in Appelscha. Op deze locatie is een 
visbedrijf gevestigd met twee bedrijfswoningen. Het college heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar 
medewerking te verlenen aan het omzetten van de bedrijfswoningen aan de Boerestreek 3 en 5 in Appelscha (kadastraal 
bekend Makkinga, sectie C, nummers 6938, 6939, 6948, 6950 en 6698) in reguliere woningen onder de voorwaarden dat: 
- alle bedrijfsactiviteiten volledig worden beëindigd en beëindigd blijven; 
- de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – ambachtelijk bedrijf’ bij wijziging van de bestemming wordt verwijderd; 
- het gebruik in de bestemming ‘Gemengd – 2’ gehandhaafd blijft; 
- het aantal woningen gelijk blijft (twee woningen); 
- de relevante milieuaspecten (o.a. bodemkwaliteit) worden onderzocht; 
- voor het overige de reguliere regels van de bestemming ‘Wonen’ binnen bestaand bebouwd gebied van overeenkomstige 
toepassing zijn. 

 
 
11.                                          Vaststelling project "Jong & Oud Ontmoet" Fonds Ooststellingwerf 2e ronde. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het project ‘Jongs & Oud Ontmoet’ heeft minder gekost dan vooraf werd verwacht. Daarom heeft het college besloten om de 
subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf (uit de tweede ronde) op € 22.000,- vast te stellen en € 11.129,- terug te vorderen. 
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12.                                          Beslissing op bezwaar tijdelijke unit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Een inwoner van Haule heeft bezwaar gemaakt tegen het collegebesluit om een vergunning te verlenen voor 
het plaatsen van een tijdelijke unit op het terrein van de VV Waskemeer aan de Leidijk. Het college heeft besloten om de 
verleende vergunning in stand te laten met aanvulling van de motivering en aanpassing van de vergunde periode. 

13.                                           Ontwerpbegroting FUMO 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 5 juli 2019 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2020 naar de deelnemers aan de GR FUMO opgestuurd en is er 
gelegenheid om eventueel een zienswijze tegen deze ontwerpbegroting in te dienen. De begroting houdt een uitzetting van de 
begroting in met ca. € 3,78 miljoen. Een belangrijk deel van deze uitbreiding wordt verklaard door de implementatie van het 
Besluit VTH. Hierin is wettelijk vastgelegd welke extra taken de FUMO verplicht als basistaak voor de gemeenten moeten 
uitvoeren. Deze extra taken worden per 1-1-2020 overgedragen en zijn dan ook opgenomen in de ontwerpbegroting FUMO 
2020. Door de voorgestelde uitzetting van de begroting stijgt de gemeentelijke bijdrage. Het college heeft besloten: 
a. De gemeenteraad voorstellen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting FUMO 2020; 
b. de zienswijze aan de FUMO op de ontwerpbegroting 2020 zijnde de tekst van de brief vast te stellen en ter instemming 
verzenden aan de gemeenteraad. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

  

14.                                           Regionale Energie Strategie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de Friese gemeenten, de provincie, het 
waterschap samen met de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties gaan werken aan een RES voor Fryslân. Het 
college heeft besloten om deel te nemen in het traject voor de opstelling van de Friese Regionale Energiestrategie zoals 
omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân d.d. 12-7-2019. Daarnaast heeft het college besloten de 
gemeente Leeuwarden te machtigen om namens Ooststellingwerf als penvoerder en beheerder van de financiële middelen op 
te treden. 

15.                                           Vaststellen subsidie St. Haulewelle 2018 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 29 november 2017 heeft het college besloten St. Haulewelle in 2018 € 57.476 subsidie te verstrekken voor de exploitatie 
van het zwembad Haulewelle. Met de op 16 mei 2019 ingediende Jaarstukken over 2018 doet St. Haulewelle verslag van haar 
activiteiten en legt er financiële verantwoording over af. Het college heeft de subsidie St. Haulewelle 2018 vastgesteld. 
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16.                                           Beslissing op bezwaar afzien van invorderen dwangsommen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 4 juli 2019 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) een 
hoorzitting gehouden over een bezwaar. Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over 
te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmakers van 15 mei 2019 gegrond te verklaren en alsnog tot invordering van de 
verbeurde dwangsommen over te gaan. 

17.                                           Financieringsregeling glasvezelverbindingen grijze adressen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Om de financiering van de aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze adressen in Ooststellingwerf mogelijk te maken is een 
financieringsregeling noodzakelijk. DFM op glas heeft als eerste aanvrager voldaan aan de vereisten in de financieringsregeling 
aanleg glasvezelverbindingen naar grijze adressen Ooststellingwerf. Het college heeft besloten de lening te gunnen aan DFM 
op glas. Dit op grond van de Financieringsregeling aanleg glasvezelverbindingen naar grijze adressen Ooststellingwerf. 
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18.                                           Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf telt maximaal 15 leden. Met het voortijdig aftreden van mevrouw J.Dijkstra-
Veenstra dit jaar is er een vacature ontstaan in de Adviesraad. Het college heeft besloten de voorgedragen kandidaat, de heer 
W.S. Douwsma, voor vier jaar te benoemen als lid van de adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. Daarnaast heeft het 
college kennis genomen van het aftreden van mevrouw J. Dijkstra-Veenstra. 

19.                                           Rapportage fase 2 Taskforce Grip op het sociaal domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen/Marcel Bos 

Besluit college Het college is akkoord gegaan met de voorstellen van de interne Taskforce Grip op het sociaal domein, waarin op een rij staat 
welke maatregelen de gemeente op korte en op langere termijn kan nemen om de uitgaven in het sociaal domein te beheersen 
en te beperken. Dit houdt het volgende in: 
Lokale interventies 
• College heeft kennis genomen van de reeds ingezette quick wins en de structurele bezuinigingsvoorstellen te accorderen; 
• Akkoord gegaan met de maatregelen team Backoffice Sociaal Domein, OWO-afdeling Beheer & Registratie; 
• Akkoord gegaan met de opties voor beleidsmaatregelen inclusief de bijbehorende bedragen; 
• Akkoord gegaan met de uitbreiding van fte’s bij de afdeling Gebiedsteam voor het realiseren van de beleidsmaatregelen; 
• College heeft besloten de lokale interventies integraal op te nemen in de bezuinigingsvoorstellen welke worden aangeboden 
aan de gemeenteraad. 
Taskforce OWO 
• Het college heeft kennis genomen van de werkzaamheden van deze Taskforce 
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20.                                           Subsidieafrekening 2018 Stichting Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft beslotne: 
1. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 vast te stellen op € 882.642 conform de beschikking van  5 december 
2017 (verzonden op 22 december 2017). Dit is de structurele subsidie aan Stichting Scala exclusief het onderdeel 
peuterspeelzaal+ coördinatie  van  € 358.185,00 (coordinatie Peuterspeelzaalgroepen € 58.166 en Peuterspeelgroepen € 
300.019. Dit onderdeel is al eerder vastgesteld op 2 april 2019. 
 
2. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 Brede Impuls Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches vast te stellen op 
€ 174.601 conform de beschikking van  5 december 2017 (verzonden op  22 december 2017). 
 
3. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 Peuterspeelzaalgroepen is reeds vastgesteld in het college van 
2/4/2019 op € 262.185. 
 
4. De subsidie aan Stichting Scala voor 2018 Taaltoetsen 3F, VVE Peuterspeelgroepen, VVE Activiteiten,Brede School en VVE 
Thuis zijn reeds vastgesteld in het college van 4/12/2018. 
 
5. De incidentele subsidie aan Scala voor 2018 ten behoeve van het Verenigingsfonds Sportverenigingen Ooststellingwerf 2018 
vast te stellen op € 2.000  conform de beschikking van 12 december 2017 (verzonden op 22 december 2017). 
 
6. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 ten behoeve van extra inzet opbouwwerk Haerenkwartier vast te 
stellen op € 12.000 voor 2018 conform de beschikking  van 5 december 2017 (verzonden op 22 december 2017). 
 
7. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 ten behoeve van nieuwkomers/vergunninghouders gemeente 
Ooststellingwerf vast te stellen op   € 87.150 conform de beschikking van 12 december 2017.De definitieve eindafrekening vindt 
plaats in 2020. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

  

 
8. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 ten behoeve van Softwaretool Effectmeting Jongerenwerk vast te 
stellen op  € 7.260 conform de beschikking van 8 maart 2018. 
 
9. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2018 ten behoeve van Welzijn op Recept vast te stellen op € 4.375 conform 
de beschikking van 25 september 2018. De definitieve eindafrekening vindt  plaats in 2020. 

21.                                            Financieringsregeling glasvezelverbindingen grijze adressen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Om de financiering van de aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze adressen in Ooststellingwerf mogelijk te maken is een 
financieringsregeling noodzakelijk. Het college heeft besloten de Financieringsregeling aanleg glasvezelverbindingen naar grijze 
adressen Ooststellingwerf vast te stellen. 

22.                                            Concept regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020 - 2023 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op grond van de Politiewet moet de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen over het 
regionaal beleidsplan veiligheid. Het college heeft besloten om de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met: 
1. Het concept regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023. 
2. Geen nadere zienswijze in te dienen over het concept regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023 
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23.                                            Beantwoording vragen parkeerschijfzone Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de raadscommissie Ruimte van 19 juni 2019 stond de mededeling aan de Raad ‘parkeerschijfzone Oosterwolde’ op de 
agenda. Tijdens de behandeling van de mededeling zijn enkele vragen gesteld. Het college heeft besloten akkoord te gaan met 
de beantwoording van vragen die zijn gesteld tijdens de behandeling van de mededeling aan de Raad 'parkeerschijfzone 
Oosterwolde' in de raadscommissie Ruimte op 19 juni 2019. 

24.                                            Indieningsperiode Het Fonds 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 9 juli 2019 heeft uw college de indieningsperiode voor aanvragen voor het Fonds 2019 vastgesteld van 2 september tot en 
met 20 september 2019. De deadline van 20 september blijkt echter voor verschillende initiatiefnemers te kort op de 
vakantieperiode om een goede aanvraag voor te bereiden of daarover te kunnen overleggen. Het college heeft besloten de 
indieningsperiode voor het Fonds 2019 te verlengen tot en met vrijdag 11 oktober 2019 
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25.                                            Subsidie Scala voorkomen onderwijsachterstanden 2019 – 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de reguliere Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) subsidieaanvragen van Scala weer 
binnen gekomen voor de uitvoering van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in het kader van het 
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De verstrekte subsidie moet voor 1 november van het volgend schooljaar worden 
verantwoord. De versterkte subsidie wordt daarna definitief vastgesteld. Het college heeft besloten: 
1. Voor de uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in het schooljaar 2019 - 2020 subsidie toe te kennen aan 
Stichting Scala voor de: 
VVE-peuterspeelgroepen     € 118.229 
VVE-tutoren                         “   97.078 
VVE-coördinatie                   “   33.817 
VVE-Piramidetraining           “   22.609 
Brede School (coördinatie en naschoolse activiteiten) “   72.456 
2. Voor de uitvoering van de Onderwijsmonitor € 15.215 beschikbaar te stellen. 
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26.                                             Vaststelling project "Ontmoetingscafé Stellinghaven'' Fonds Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om de eenmalige subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf voor het project "Ontmoetingscafé 
Stellinghaven''  uit de tweede ronde, vast te stellen op €15.228,-. 

27.                                             Vaststelling Project Mozaïek Makkinga Samen Fonds Ooststellingwerf 1e ronde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft een eenmalige subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf voor het project Mozaïek Makkinga Samen uit de 
eerste ronde vastgesteld. 
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28.                                             Verlening LEJA-subsidies Comprix schooljaar 2019 - 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de reguliere schooljaarlijkse LEJA-subsidieaanvragen voor de Schakel-klas en de 
Coördinatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) van Comprix weer binnen gekomen. De subsidies zijn in de (meerjaren-) 
begroting meegenomen. De te verlenen subsidies zijn geïndexeerd met 1,5%, conform het besluit van de raad. Het percentage 
is vastgesteld op 25 juni 2019 bij de behandeling van de Kaderbrief. De verstrekte subsidie moet voor 1 november van het 
volgend schooljaar worden verantwoord. De versterkte subsidie wordt daarna definitief vastgesteld. Het college heeft besloten: 
1. Voor het schooljaar 2019 – 2020 de volgende reguliere LEJA-subsidies te verlenen aan Comprix voor de: 
- Schakelklas                                     € 19.087 
- Coördinatie Integraal Kindcentrum  €   4.162 
2. De subsidie van € 14.300 voor de Consulent Onderwijs Jonge Kind voor het schooljaar 2019 – 2020 (en eventueel volgende 
jaren) te betalen vanuit het budget voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in plaats vanuit het budget Algemene 
Voorzieningen Jeugd (AVJ). 
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29.                                             Jaarverslagen 2018 lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het gemeentelijke jaarverslag 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Jaarlijks wordt de welstandsnota geëvalueerd. Onderdeel van de evaluatie is het vaststellen het jaarverslag 2018 van de lokale 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Hȗs & Hiem) alsmede het jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2018 van 
de gemeente Ooststellingwerf. Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 
1.    kennis te nemen van het jaarverslag lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2018; 
2.    kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag 2018. 

30.                                             Gedoogtoestemming testmeting 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een gedoogbeschikking vast te stellen (conform een brief) voor maximaal 2 testmeetsessies van 
maximaal 3 uren tijdens de vergunde reguliere trainingstijden. 
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31.                                             Visie Dienstverlening 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een visie dienstverlening opgesteld. Het college heeft besloten om dichtbij, efficiënt en digitaal als basis voor de 
dienstverlening in de toekomst te kiezen. En daarvoor: 
1. Rechtstreekse doorkiesnummers en emailadressen te communiceren 
2. Continue de klanttevredenheid op onze processen te meten 
3. De landelijke digitale agenda te volgen in digitalisering van producten 
 
Het college heeft de visie “Dienstverlening in Ooststellingwerf Dienstverlening, gewoon DOEN” vastgesteld. Deze wordt ter 
informatie aangeboden aan de raad. Daarnaast heeft het college besloten een uitvoeringsprogramma op te stellen. In de visie 
wordt verbinding gemaakt met de omgevingsvisie en doorontwikkeling sociaal domein. 
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32 .                                             Definitieve Visie op Samenleven en Bestuursopdracht uitwerking en uitvoering Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college is akkoord gegaan met de Visie op Samenleven 2020-2024 en legt deze ter besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad. Met de Visie op Samenleven kiest het College ervoor vier onderwerpen (‘opgaven’) centraal te stellen de 
komende jaren namelijk Meedoen, Samenleven, Positieve Gezondheid en Goed opgroeien. 
 
De Visie op Samenleven wordt ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein zodat we voor de 
Raadsvergadering hun advies hebben. 


