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1.                             Subsidiebeschikking ondernemersfonds 2018 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een reclamebelasting in te voeren. De opbrengsten van die belasting 
gaat naar het onderenemersfonds, die daarvan weer activiteiten in het komgebied van Oosterwolde kunnen organiseren en 
het komgebied kunnen promoten. Daarvoor is een convenant gesloten, die in 2017 is afgelopen. Het bestuur van 
Oosterwolde Promotions heeft gevraagd om een nieuw convenant voor 2018 af te sluiten en verzocht de subsidie over 2018 
vast te stellen. Daartoe heeft men een globale begroting ingediend en inzicht in de activiteiten verschaft. Het college gaat 
akkoord met het convenant 2018 en kent een subsidie toe van € 39.330,00 overeenkomstig de concept-beschikking.  

 
2.                             Afronding project recreatieve (fiets)paden – vervolgadvies 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om het resterende beschikbare krediet van € 55.000 voor recreatieve 
(fiets)paden beschikbaar te stellen voor het verharden van 2 zandpaden (zie bijlage 1). Het betreft de zandpaden bij 
Appelscha-Boven en de Aekingaweg in Appelscha. Na het besluit is er contact gezocht met de verschillende betrokkenen bij 
beide zandpaden. Dit is bewust na het besluit gedaan om niet op voorhand eventueel valse verwachtingen (dat de verharding 
niet uitgevoerd kan worden) te scheppen. Het college heeft ingestemd met met het inzetten van € 40.000 uit het krediet voor 
recreatieve (fiets)paden voor het nemen van maatregelen langs het recreatieve fietspad langs de watergang Eerste Wijk (dus 
niet langs de rijweg) in Ravenswoud. 
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3.                            Inkoop en aanbestedingsbeleid 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In OWO verband is voor het eerst in het voorjaar van 2014 het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de hierbij behorende 
uitvoeringsnotitie vastgesteld. 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarin de algemene beleids- en gemeentelijke uitgangspunten staan geformuleerd, is 
eensluidend door de raden van de OWO gemeenten vastgesteld en de uitvoeringsnotitie is eensluidend door de colleges van 
burgemeester en wethouders van de OWO gemeenten vastgesteld. 
Directe aanleiding destijds was de “nieuwe” Aanbestedingswet 2012 en om uitvoering te geven aan de bevoegdheid van zowel 
de raad als college is een scheiding aangebracht in een beleidsstuk en een uitvoeringsnotitie. 
Gelet op het feit dat per 1 juli 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden hebben de OWO raden en 
colleges van B&W voor het laatst het inkoop- aanbestedingsbeleid (gewijzigd) eensluidend vastgesteld in 2016. Het college 
stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 ter intrekking en inkoop en aanbestedingsbeleid 2018 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad.  

4.                              Vaststelling subsidie Stichting Scala 2017 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Met de beschikking van 10 januari 2017 heeft het college de structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2017 verleend. Het 
betreft achtereenvolgens de velden: Maatschappelijke activering, Ondersteuning vrijwilligerswerk, Opbouwwerk,Jeugd-en 
volwassenenwerk, Buurtbemiddeling, Huur Vakwerk + Kompaan en Centrale aansturing. 
Daarnaast is er via beschikkingen van 10 januari 2017, 30 mei 2017,13 oktober 2017 en 15 maart 2017 incidentele subsidie 
verstrekt voor 2017 ten behoeve van de Brede Impuls Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches, Talentenbank, extra inzet 
opbouwwerk Haerenkwartier en Outdoordag. 
Met de op 31 mei 2018 ingediende jaarrekening en jaarverslag 2017 doet Scala verslag van haar activiteiten en legt 
financiële verantwoording 2017 af. Het college heeft de structurele en incidentele subsidies vastgesteld.  
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5.                            Vereenvoudiging declaratie dienstreizen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De huidige wijze van declareren en verwerken is niet efficiënt geregeld. De administratieve rompslomp rond het declareren van 
dienstreizen blijkt irritatie op te wekken. Daarom heeft het college besloten om de vergoeding van dienstreizen eenvoudiger te 
maken door Vanaf 1 augustus 2018: 
a. 0,37 cent per kilometer te vergoeden; 
b. het OV volledig te blijven vergoeden (tarief 2e klas) 
c. OV reizen gemakkelijker te maken door NS-businesscards beschikbaar te stellen. 
Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg. 
 

 
6.                             Wijziging artikelen CAR-UWO per 1-7-2018 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het gaat hierbij om de uitvoering arbeidsvoorwaardenakkoord en actualisering regelgeving (CAR-UWO). Het college gaat 
akkoord met de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 29 mei 2018 
(TAZ/U201800181) per 1 juli 2018 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ooststellingwerf 
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel. 
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7.                             Convenant met VNG aanbestedingstraject GGI-veilig 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Veilige uitwisseling van digitale informatie is een must. De VNG regelt daarvoor een aanbestedingsprocedure in drie 
percelen. Het staat gemeenten vrij om mee te doen als deelnemer. Iedere gemeente heeft nu z’n eigen wijze van beveiliging 
geregeld en de spelregels daarover worden steeds strenger. Door nu aan te sluiten bij het landelijke convenant ontstaat het 
recht om diensten af te nemen via het landelijke netwerk dat de VNG in aanbesteding gaat zetten. Het college heeft besloten 
om in te stemmen met de aanmelding van onze gemeente bij de VNG ten behoeve van het aanbestedingsproces GGI-veilig 
(veilige digitale informatie uitwisseling).  
 

 
 
8.                             Rookverbod in bossen en natuurterreinen 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Door de aanhoudende droogte en het warme weer is er op dit moment in Fryslân een extra groot risico op natuurbrand. 
Daarom wordt iedereen in Fryslân gevraagd om extra alert te zijn op het voorkomen van natuurbrand en een brand direct te 
melden. Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas 
kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Daarom heeft het college besloten een 
rookverbod in te stellen voor de periode van 19 juli tot 1 september 2018.  
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9.                              Vergoeding Stellingwerf College t.b.v. beheer&exploitatie de Kampus Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op 1 november 2017 heeft St. O.O.V.O. (= bevoegd het Stellingwerf College) een overleg gevoerd met de verantwoordelijke 
portefeuillehouder. Het college heeft besloten om per 2018 jaarlijks € 25.800 beschikbaar te stellen voor vergoeding aan het 
Stellingwerf College voor werkzaamheden ten behoeve van beheer & exploitatie van de Kampus Oosterwolde. 


