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1.                               Aanstellen sportformateur/lokaal sportakkoord 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om de intentieverklaring met vijf partijen ten behoeve van het aanstellen van een 
sportformateur te ondertekenen. Deze sportformateur gaat aan de slag met het opstellen van een lokaal 
sportakkoord. 
 

2.                               Overlegsituaties met de dorpen/PB-en en Bewonerscommissies 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten: 
1. akkoord te gaan met de voorliggende verbetervoorstellen voor de overlegsituaties van het college van B&W met 
de dorpen/Plaatselijk Belangen en bewonerscommissies. 
2. akkoord te gaan met het voorleggen van deze verbetervoorstellen aan de deelnemers aan het OPO-overleg van 
20 november 2019. 
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3.                              Subsidieverantwoording 2018, verzameladvies: St. Comprix, Odrie, Muziekfederatie en St. Kunstwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van de subsidies 2018 voor: 
- St. Comprix, heemkunde 
- St. Odrie 
- St. Muziekfederatie Ooststellingwerf 
- St. Kunstwerf 
 

 

4.                               Najaarsrapportage 2019 raadscie 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder College 

Besluit college Het college stemt in met de mededeling aan de Raad en hiermee antwoord te geven op de vragen die zijn gesteld in 
raadscie P&C. 
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5.                                Contante en pinbetalingen aan de balie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Aan de balie van het gemeentehuis wordt steeds vaker gepind en als gevolg daarvan, steeds minder contant 
betaald. Maar dat betekent niet dat contant betalen op termijn niet meer tot de mogelijkheden behoort. Het college 
heeft besloten om de raad met een mededeling te informeren over de stand van zaken contante en pinbetalingen 
aan de balie. 
 

6.                                 Zendtijdtoewijzing lokale omroep ODRIE, periode 2020-2025 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te verzoeken in te stemmen met de voorgestelde representanten van de 
omroeporganisatie Odrie, zodat vervolgens kan worden overgegaan op het verlengen van de aanwijzing van Odrie 
als lokale omroeporganisatie voor de periode van 2020-2025. 
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7.                                Verantwoording subsidie 2018, Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om de subsidie over 2018 aan stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân vast stellen op € 
535.299,00. 
 

8.                                Aanvraag Orange the world 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten niet deelnemen te aan de internationale actie “Orange the world’. 
 

9.                                  Verantwoording subsidie 2018, Kunst en Coo 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college stemt in met het ongewijzigd vaststellen van de subsidie van € 260.212,00 aan de Coöperatieve 
Vereniging Kunst en Coo voor het jaar 2018. 
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