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 1.                           Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse scholen. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) heeft uit de klimaatenveloppe 2018 een budget 
van € 5 miljoen voor haar bestedingsplan verduurzaming basisscholen toegekend gekregen. De klimaatdoelstelling van 49% 
CO2 reductie zijn aanleiding om voor de onderwijssector, als onderdeel binnen de utiliteitsbouw, een handelingsperspectief 
te genereren en daarvoor repeteerbare verduurzamingsconcepten te ontwikkelen. Naast de klimaatdoelstellingen verdient 
ook het binnenklimaat (Frisse Scholen) op scholen blijvende aandacht. 
St. Comprix heeft voorgesteld om het schoolgebouw van de voormalige openbare basisschool ’t Startblok, nu van de 
fusieschool De Twirrewyn aan te melden voor deze pilot. Het schoolgebouw wordt uitgebreid om de leerlingen van de 
voormalige bijzonder basisschool de Peggebult te herhuisvesten. De ambitie is er om uitvoering te geven aan nieuwe wet- en 
regelgeving (waaronder: de wet Voortgang Energie Transitie). 
Deze pilot is een uitgelezen kans om het (bestaande) schoolgebouw in één bouwstroom, hierop aan te passen en 
toekomstbestendig te maken binnen het beschikbare rijksbudget van € 350.000. 
Het college heeft besloten deel te nemen aan de pilot Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen ten gunste 
van basisschool De Twirrewyn te Donkerbroek (= vrm o.b.s. ’t Startblok en b.b.s. de Peggebult). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

2.                            Welzijn op Recept. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen naast nodige medische hulpverlening ook 
worden doorverwezen door zorgprofessionals (in de pilot de huisarts) richting Welzijnsactiviteiten. Doel hiervan is het 
verhogen van het welbevinden van de inwoners en het verkrijgen/behouden/verbeteren van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt 
door inwoners in contact te brengen met activiteiten zoals sport en bewegen, ontmoeting, vrijwilligerswerk, zingevende 
activiteiten, creatieve activiteiten, samen eten of een combinatie hiervan. Het college heeft ingestemd met het toekennen van 
een incidentele subsidie van de pilot Welzijn op Recept van Scala Welzijn, om daarmee de start van Welzijn op Recept vanuit 
twee huisartspraktijken mogelijk te maken.  
 
Persbericht volgt.  


