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1.                                   Besluitvorming aanvraag Regio Deal 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 19 november 2019 is het college via een bestuurlijke bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang en inhoud 
van de aanvraag Regiodeal. Tijdens de bijeenkomst hebben alle partijen hun commitment uitgesproken en het 
indienen van deze aanvraag bekrachtigd. Het gewenste doel is om door te gaan met de samenwerking in de regio 
Zuidoost Friesland en door middel van een 'deal' met het Rijk de ontwikkelingen in de regio te stimuleren. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De aanvraag ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’ in te dienen bij het Rijk en een 
rijksbijdrage aan de Regio Deal te vragen van € 25 miljoen; 

2. Een intentieverklaring als ondersteuning van de aanvraag te ondertekenen; 
3. De intentie uit te spreken om gezamenlijk regionale cofinanciering beschikbaar te stellen die minimaal gelijk 

is aan de bijdrage van het Rijk en waaraan alle partners gelijkwaardig afgerond € 3,6 miljoen bijdragen (de 
vijf gemeenten, provincie en wetterskip); 

4. De financiële kaders zoals beschreven in de oplegnotitie als vertrekpunt te nemen bij het maken van verdere 
afspraken. 

5. De aanvraag Regio Deal als basis te zien voor de verdere regionale samenwerking, en als bijdrage aan de 
gezamenlijke startnotitie voor de regionale samenwerking zoals genoemd als resultaat 58 in het provinciaal 
bestuursakkoord. 

6. Met een brief de gemeenteraad te informeren over dit besluit.  
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2.                                   Verordening basisregistratie personen gemeente Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) ingegaan. Binnen de Europese 
Unie geldt vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving. Een gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is dat de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen. En daarmee één van juridische grondslagen van 
de Verordening basisregistratie personen gemeente Ooststellingwerf 2014. Gevolg is dat die verordening, op basis 
van de nu geldende regelgeving, opnieuw door de raad moet worden vastgesteld. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente 
Ooststellingwerf 2019 vast te stellen en die met terugwerkende kracht per 25 mei 2018 in werking te laten 
treden. 

2. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente 
Ooststellingwerf 2014 in te trekken. 
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3.                                 Regeling Stellingwerfs 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Cultuurbehoud en daarbinnen het Stellingwerfs zijn onderdeel van de Kunst en Cultuurnota’s 2013-2016 en 
2017-2019. De beleidsdoelen op dit onderwerp blijven hetzelfde en het budget blijft ook hetzelfde, maar de 
instrumenten (in dit geval subsidie) die ingezet worden om dit te bereiken, worden (deels) anders. De vaste 
subsidie aan de Stellingwerver Schrieversronte (SSR) vermindert en er komt een aparte subsidieregeling voor 
projecten en activiteiten gericht op het versterken van de Stellingwerfse identiteit en de cultuurhistorische beleving. 
Hier kan de SSR een beroep op doen, maar andere organisaties en instellingen net zo goed. 
 
Het college heeft besloten om: 

1. De concept-regeling Stellingwerfs 2020 ter bespreking voor te leggen aan de raad; 
2. Hiervoor een mededeling aan de raad te gebruiken. 
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4.                                    Prestatieafspraken 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Overeenstemmend met de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf voor het jaar 2020 
prestatieafspraken gemaakt met haar twee grootste corporaties: Actium en het sociaal verhuurbedrijf 
WoonFriesland en haar huurderbelangenverenigingen MEVM en De Bewonersraad. Deze afspraken dragen bij aan 
het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Ooststellingwerf en sluiten aan op het gemeentelijk woonbeleid. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. In te stemmen met de Prestatieafspraken 2020 Gemeente Ooststellingwerf, overeengekomen met Actium, 
MEVM, WoonFriesland en De Bewonersraad. 

2. Portefeuillehouder Fimke Hijlkema mandaat tot ondertekening van de prestatieafspraken te verlenen. 


