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1.                          (concept) verslag Jaarvergadering 21.6.18 Algemene Kamer, Sociale Kamer en Klachtenfunctionaris 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college  
Het college heeft het concept verslag Jaarvergadering 21.6.18 Algemene Kamer, Sociale Kamer en Klachtenfunctionaris voor 
kennisgeving aangenomen. 

2.                            Vernietigingslijst archief 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De Archiefwet verplicht ons de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden te vernietigen. De betreffende afdelingen 
hebben de lijsten met de vernietigbare dossiers ter beoordeling toegezonden gekregen. De ontvangen reacties zijn verwerkt 
en de afdelingen zijn akkoord met deze lijst.Het college is daarom akkoord gegaan met het vernietigen van de 
archiefbescheiden in 2018 
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3.                            Mandaat en volmacht verwerkersovereenkomsten OWO-Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De afdeling OWO-Bedrijfsvoering van de gemeente Weststellingwerf voert in de OWO-samenwerking taken uit voor de 
gemeente Ooststellingwerf. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) dienen 
verwerkersovereenkomsten gesloten te worden met derden. Om deze verwerkersovereenkomsten mede namens de 
gemeente Ooststellingwerf aan te gaan dient de manager van OWO-Bedrijfsvoering hiervoor mandaat en volmacht te 
ontvangen.  
 
Het college heeft besloten het Machtigingsbesluit OWO-FA+ 2017 aan te vullen met: 
a. Mandaat aan de manager van OWO-Bedrijfsvoering om te besluiten tot het namens de gemeente  
    Ooststellingwerf aangaan van verwerkersovereenkomsten ten behoeve van de reguliere werkzaamheden van  
    OWO-Bedrijfsvoering. 
b. Volmacht aan de manager van OWO-Bedrijfsvoering voor het namens de gemeente Ooststellingwerf aangaan  
    van verwerkersovereenkomsten ten behoeve van de reguliere werkzaamheden van OWO-Bedrijfsvoering. 
 
Door deze aanvulling van het machtigingsbesluit OWO-FA+ 2017 krijgt de manager OWO-Bedrijfsvoering formeel de 
bevoegdheid om mede namens Ooststellingwerf verwerkersovereenkomsten aan te gaan. Dit komt een efficiënte 
bedrijfsvoering ten goede. 
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4.                           Budget duurzaamheidslening/lening aan energiecooperatie 'de Eendracht' 

Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Fimke Hijlkema 
 
Een van de instrumenten die wij bij de verduurzaming binnen de gemeente toepassen is het verstrekken van laagrentende 
leningen. De duurzaamheidslening en de blijverslening zijn voorbeelden van deze stimuleringsregelingen. Op grond van de 
Algemene Subsidie Verordening Ooststellingwerf (ASVO) heeft het college hiervoor een subsidieregeling vastgesteld. 
Inwoners maken goed gebruik van de duurzaamheidslening om duurzame maatregelen te treffen in en aan hun woning. Van 
de blijverslening wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. De blijverslening stelt bewoners in de gelegenheid om tegen een 
lage rentevergoeding voorzieningen te financieren die hen in staat stelt langer in hun woning te kunnen blijven. Er is voor elk 
van de beide leningen een fonds van € 300.000 beschikbaar.  
 
Het college heeft besloten om de subsidieregeling ‘Duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016’ in te trekken en de 
subsidieregeling ‘Duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2018’ vast te stellen. Daarbij wordt het subsidieplafond voor de 
beschikbare budgetten binnen de subsidieregeling aangepast van 300.000 naar 500.000 euro voor de duurzaamheidslening 
en van 300.000 naar 60.000 euro voor de blijverslening en de resterende 40.000 euro wordt beschikbaar gesteld voor de 
‘stimuleringslening duurzame initiatieven’. Ook wordt Energiecoöperatie ‘de Eendracht’ op grond van de ‘stimuleringslening 
duurzame initiatieven’ een laagrentende lening verstrekt van 40.000 euro voor het opstarten van een pilot 
Postcoderoosregeling (Regeling verlaagd tarief). Het beheer van deze lening wordt onder gebracht bij 
SVN(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). 


