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 1.                         Vervolgadvies - Invulling motie Toepassen graskeien en belijning. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de raadsvergadering van 20 juni 2017 is de motie over “Toepassen graskeien en belijning” door de raad aangenomen en 
door het college overgenomen. In de motie wordt het college verzocht “in de begroting budget te reserveren voor het 
aanbrengen van graskeien en belijning”. Daarnaast wordt het college verzocht “in de MOP wegen onderhoud en reparatie 
van graskeien en belijning op te nemen”.  Naar aanleiding van deze motie is er vanaf het najaar in 2017 tot het voorjaar in 
2018 ambtelijk onderzoek uitgevoerd naar alle bermen langs de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de 
gemeente Ooststellingwerf. Binnen dit onderzoek zijn alle bermschades in kaart gebracht. Daarnaast is een inventarisatie 
onder plaatselijke belangen, dorpsbelangen, bewonerscommissies en bewoners uitgevoerd. De uitkomst van de 
inventarisatie is dat er over een lengte van ca. 105 km bermschades zijn. Op basis van de resultaten van de inventarisatie is 
een kaart gemaakt met alle locaties waar maatregelen gewenst zijn. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn 
verschillende faseringen mogelijk. Het college heeft besloten om de raad kennis te laten nemen van de volgende zaken: 
- De inventarisatie van bermschades 
- Voornemen om de prioriteit 1 maatregelen, die geraamd zijn op  € 978.000, uit te voeren in 2020, 2021 en 2022 en 
besluitvorming hierover integraal af te wegen bij de begroting 2019 
- Het bestaande beleid wat betreft belijning gecontinueerd wordt en waarom er terughoudend omgegaan wordt met het     
aanbrengen van extra belijning. 
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2.                          Voortzetten Buurtsport vanaf 1 januari 2019 voor de periode 2019 t/m 2022. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het programma “ Sport en bewegen in de buurt” is een financiële impuls vanuit het rijk voor gemeenten om 
combinatiefunctionarissen, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de 
IBS (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur) en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden 
gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam Brede impuls combinatiefunctionarissen. De gemeente Ooststellingwerf neemt 
vanaf 2012 deel aan deze regeling. De buurtsportcoaches zijn vanaf 1 augustus 2013 aan de slag gegaan. Zij zijn werkzaam 
bij de stichting Scala. (Zie bijlage voor toelichtende begroting). Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe naam van deze regeling 
“Brede Regeling Combinatiefuncties”. Deze regeling wordt voortgezet in de jaren 2019 t/m 2022. Het college heeft ingestemd 
met het voortzetten van de rijksregeling "Brede Regeling Combinatiefuncties" in de jaren 2019 t/m 2022 en met de 
intentieverklaring "Brede Regeling Combinatiefuncties" voor 140% deelname door de gemeente Ooststellingwerf. 

3.                          Subsidievaststelling Leergeld 2017. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In uw vergadering van 10 februari 2015 is ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Leergeld, Stichting 
Jeugdsportfonds (JSF) en Stichting Jeugdcultuurfonds (JCF), die loopt tot 31 december 2017. Voor het jaar 2017 heeft u op 
29 november 2016 subsidie verleend aan Stichting Leergeld. In de afgegeven beschikking aan Stichting Leergeld is 
aangegeven dat aan het eind van de subsidieperiode, aan de hand van een ingediend inhoudelijk verslag, een financiële 
verantwoording en een accountantsverklaring, het subsidiebedrag wordt vastgesteld. Stichting Leergeld, JSF en JCF hebben 
ieder een jaarrapportage en -verslag aangeleverd. Het college heeft de subsidie voor 2017 aan Stichting Leergeld  
Friesland-Oost vastgesteld op € 85.063,00. 
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4.                          Vaststellen Regeling Gezamenlijke Verantwoordelijkheid OWO-gemeenten. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die 
datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 
niet meer. 
Wat verandert er door de AVG? De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. 
Om, in lijn met de sinds 25 mei 2018 geldende wet- en regelgeving, de taken en werkzaamheden binnen de OWO-
samenwerking uit te kunnen blijven voeren is de Regeling Gezamenlijke Verantwoordelijkheid gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Opsterland noodzakelijk. Deze regeling zal na vaststelling en ondertekening deel uitmaken van de 

Bestuursovereenkomst uit 2015. Het college heeft de Regeling Gezamenlijke Verantwoordelijkheid gemeenten 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vastgesteld.  

5.                          Vaststelling subsidie biobased project: Haalbaarheidsstudie Voedselbos. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In december 2016 is er subsidie beschikbaar gesteld voor het biobased project: Haalbaarheidsstudie Voedselbos. Deze 
subsidie is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma Biobased economy (vastgesteld door de raad in september 2016). 
Het doel van het project is: het onderzoeken van de haalbaarheid van een voedselbos in Ooststellingwerf en waar mogelijk 

de eerste stappen te zetten tot de realisatie hiervan. Het college heeft de subsidie voor het biobased project Voedselbos 

vastgesteld op €25.000. 
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6.                           Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Provinciale Omgevingsverordening 2018. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de achterliggende periode heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe gewerkt aan het verbeteren 
van de Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Het resultaat hiervan is verwerkt in een vast te stellen 
Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Provinciale Omgevingsverordening 2018.  De Omgevingsvisie, -verordening, planMER en 
aanvulling hierop en het rapport Omgevingsvisie 2018, Nota van Antwoord zijn beschikbaar op de volgende internetpagina: 
www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie. Het college heeft kennis genomen van de vast te stellen Omgevingsvisie Drenthe 
2018, Provinciale Omgevingsverordening 2018, het planMER hierbij en de aanvullingen hierop en de reactie van het college 
van gedeputeerde staten op de zienswijze, en heeft besloten niet in te spreken in de vergadering van de Statencommissie 
Omgevingsbeleid van woensdag 19 september 2018. 

 
 
 
 
7.                           Regionale Woningbouwafspraken Zuidoost-Fryslan. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De regio Zuidoost Fryslân heeft op dit moment afspraken met de provincie over de woningbouwruimte tot 2020. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een brief van de regio aan de provincie van 28 februari 2013. In ambtelijk overleg tussen de 
regio en de provincie is besproken om nieuwe regionale woningbouwafspraken te maken voor de periode tot en met 2025. 
De vijf regiogemeenten (Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf) hebben in overleg 
met de provincie concept-afspraken opgesteld. Het college stemt in met de regionale woningbouwafspraken zoals verwoord 
in de conceptbrief van de regio Zuidoost-Fryslân aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. 

 
 
 
 

http://www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie
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8.                           IC rapportage 2017 en Monitor aanbevelingen vanuit ML en IC rapportage 2017. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het kader van de aan Hofsteenge Zeeman Groep verstrekte opdracht tot de controle op de jaarrekening 2017 heeft de 
interim-controle in november 2017 plaatsgevonden. Tijdens de interim-controle beoordeelt de accountant de kwaliteit van de 
door de Interne Controle Functionaris verrichte controlewerkzaamheden en de daaruit voortvloeiende rapportages. Op basis 
hiervan wordt vastgesteld of er gesteund kan worden op de uitgevoerde controles (review op de IC). De uitkomsten van de 
interim-controle zijn verwerkt in de managementletter 2017. Het college heeft kennis genomen van de IC rapportage 2017 en 
de Monitor aanbevelingen vanuit de ML en IC rapportage 2017. 

 
9.                           Verlengen raamovereenkomst met Stichting Scala voor de jaren 2019 en 2020. 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds vele jaren heeft de gemeente Ooststellingwerf een subsidierelatie met onze lokale welzijnsorganisatie Stichting Scala. 
Stichting Scala is verantwoordelijk voor de uitvoering van tal van activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen die 
door de gemeenteraad zijn vastgesteld zoals lokaal Jeugdbeleid, Buurtsportwerk, Peuteropvangbeleid etc..  
Door verlenen van subsidie aan Stichting Scala kan deze stichting deze activiteiten en projecten uitvoeren. De huidige 
raamovereenkomst loopt tot 31 december 2018. Deze verlengde raamovereenkomst 2019 en 2020 is via bestuurlijk en 
ambtelijk overleg tussen gemeente en Stichting Scala tot stand gekomen. Deze biedt continuïteit en sturing voor de komende 
2 jaar. Er is voor gekozen om tot verlenging van de raamovereenkomst over te gaan met de Stichting Scala voor de periode 
van 2 jaar in afwachting van de resultaten van de visie ontwikkeling Sociaal Domein. Het college stemt in met het verlengen 
van de raamovereenkomst met Stichting Scala voor de jaren 2019 en 2020.  


