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1.                                 Wijziging hoofdstuk 2, Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2017 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Per 1 januari 2020 zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. De Wnra 
regelt dat voor (de meeste) ambtenaren het private arbeidsrecht geldt. De CAR-UWO wordt vervangen door 
de CAO Gemeenten. Hoofdstuk 2 van de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente 
Ooststellingwerf 2017 geeft mandaten aan functionarissen op grond van de CAR-UWO. Om Wnra-proof te 
zijn per 1 januari 2020 dient ook dit hoofdstuk tekstueel aangepast te worden aan de CAO Gemeenten. 
 
Het college heeft besloten om: 
1. In te stemmen met de tekstuele wijzigingen in hoofdstuk 2 van de regeling mandaat, machtiging en volmacht 
Ooststellingwerf 2017. 
2. De wijziging per 1 januari 2020 in werking te laten treden. 
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2.                                  Subsidieverlening aan Humanitas ten behoeve van de uitvoering van het programma Home-Start 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Home-Start is een vorm van opvoedondersteuning. Vrijwilligers begeleiden ouders, van een kind vanaf 28 weken 
zwangerschap tot 15 jaar, in de opvoeding. De aanpak is vraaggericht en duurt gemiddeld een jaar. Home-Start is 
een steun in de rug waardoor ouders de opvoeding (weer) beter aankunnen. Hierdoor wordt de relatie tussen ouder 
en kind bevorderd, wat essentieel is voor een gezonde ontwikkeling. 
 
Het college heeft besloten om: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie Home-Start oktober 2018 tot en met oktober 2019;  
2. In te stemmen met invulling van het programma Home-Start voor het jaar 2020 door het aangaan van een 
subsidierelatie met Humanitas; 
3. De kosten van €21.603,- te dekken vanuit budget Jeugdhulp, Algemene Voorzieningen. 
 

 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

3.                                Toekenning jaarlijkse subsidies 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen, Fimke Hijlkema en Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. In te stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidies 2020 aan de organisaties/activiteiten; 
2. In te stemmen met de mededeling aan de raad. 

 

4.                                  Principeverzoek Vaart Noordzijde 121B Appelscha hondenopvang 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het gebruik van een bestaand bijgebouw voor een 
kleinschalige hondendagopvang. Het college wordt gevraagd om mee te werken aan het mogelijk maken 
van een hondendagopvang en in het daarvoor op te stellen bestemmingsplan ook de in 2003 verleende 
vergunning voor de paardenhouderij te betrekken. 
 
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het planologisch regelen van de dagopvang 
voor honden in de volgende herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ waarbij 
tevens het huidige feitelijke gebruik als paardenhouderij wordt betrokken. 
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5.                                  Voortzetting coördinatiepunt SROI 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De gemeente vraagt bedrijven bij wie het een dienst of product inkoopt om iets terug te doen voor de samenleving. 
Dit heet ook wel ‘Social Return on Investment’, of SROI. Alle Friese gemeenten hebben op dit vlak hetzelfde beleid, 
beter bekend als ´de Friese Eis´. Om de Friese gemeenten te helpen bij uitvoering van dit beleid bestaat er een 
coördinatiepunt.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. Opdracht te geven tot voortzetting van het SROI coördinatiepunt; 
2. Hiervoor een structurele begrotingspost op te nemen in het participatiebudget. 
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6.                                 Toekenning subsidies Scala 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Voordat een instelling via een beschikking geïnformeerd wordt, dient het college overeenkomstig de 
Algemene Subsidie Verordening Ooststellingwerf 2018 (ASVO 2018) in te stemmen met de 
subsidietoekenning 2020. 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. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidies  Scala 2020:  
Activiteit                                                                               Subsidie 2020 
Peuterspeelgroepen                                                              € 236.231,25 
Reguliere activiteiten                                                             € 943.278,69 
Brede Impuls Combinatiefuncties / Buurtsportcoaches         € 214.574,53 
Incidenteel: Preventielessen basisonderwijs                         € 7.823,62 
Totaal                                                                                     € 1.401.908,09 
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7.                                  Aanstelling casemanager en administratief medewerker ESF 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Eerder dit jaar hebben college en raad ingestemd met de beleidsnota ‘Op weg naar een inclusief 
Ooststellingwerf’. Om ook voor het jaar 2020 zo goed mogelijk invulling te geven aan dit beleid en de daar onder 
hangende doelstellingen, is er nagedacht over wat de meest effectieve besteding van het re-integratiebudget is voor 
komend jaar. Hiervoor is het verstandig de twee functies die al jaren met tijdelijke inhuur worden ingevuld, nu 
structureel op te nemen in de formatie.  
 
Het college heeft besloten om de structurele formatie voor de functies van casemanager (1 FTE, schaal 9) en een 
administratief medewerker ESF (0,89 FTE, schaal 6) uit te breiden. De dekking hiervoor komt uit het structureel 
participatiebudget. 
 

8.                                 Vragen over 5G netwerk 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De afgelopen periode is er veel te doen geweest rondom de invoering van 5G. Verschillende mensen en 
organisaties maken zich zorgen om de mogelijke gezondheidseffecten van 5G.  
 
Het college heeft besloten om:  
1. Een standaardbrief over 5G als uitgangspunt te gebruiken voor de beantwoording van vragen over 5G. 
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2. Hierover een mededeling te doen aan de raad. 
 

9.                                 Beslissing op bezwaar Stellingwerver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 17 juli 2019 heeft de stichting Stellingwerver Schrieversronte (hierna: SSR) een bezwaarschrift 
ingediend. Dit bezwaar is gericht tegen het besluit van uw college van 1 juli 2019. Dit besluit betreft 
het met ingang van 1 januari 2020 verminderen van de jaarlijks subsidie aan de SSR. De algemene kamer van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften het bestuur van de SSR gehoord en adviseert om het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
 
Het college heeft besloten om: 

1. a. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften 

1. b. In te stemmen met de concept-beslissing op bezwaar 
2. Een mededeling aan de raad te zenden 

 


