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Nummer 41 – 10 december 2019 

 

1.                                 Advies subsidieverzoek servicebureau Adenium 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Servicebureau Adenium verzorgt namens OPO Furore regionale ondersteuning aan basisscholen bij het opnemen 
van NT2 leerlingen vanuit de NT2 school De Vlinderboom. Adenium kan de ondersteuning niet meer zelf volledig 
bekostigen. Daarom vragen zij €10.000 aanvullende subsidie van de gemeente voor de duur van drie jaar. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. Het subsidieverzoek van servicebureau Adenium namens OPO Furore af te wijzen.  
2. Servicebureau Adenium hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 
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2.                                  Agendalidmaatschap Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In Drenthe is sinds eind vorig jaar de Taskforce Vitale Vakantieparken actief. Hierin participeren de coördinatoren 
van alle Drentse gemeentes. Aangezien de gemeente Ooststellingwerf wel actief contact onderhoudt met de 
Drentse gemeentes, maar niet actief kan deelnemen binnen dit taskforce, is vanuit de stuurgroep van de taskforce 
voorgesteld om agenda lid te worden van de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe 
 
Het college heeft besloten om agenda lid te worden van de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe 
 

3.                                 Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten om Yvonne Veenstra te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur 
dat zij in dienst is van de gemeente en werkzaamheden uitoefent bij het team Dienstverlening van de afdeling Klant 
& Organisatie. 
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4.                                  Dienstverleningsovereenkomst Omrin 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Basisovereenkomst uit 2001 regelt de band tussen gemeente Ooststellingwerf en de BV Fryslân Miljeu 
Zuidoost en gaat over de overdracht van de verschillende reinigingstaken. Via de daaraan gekoppelde 
Raamovereenkomst heeft de gemeente aan het bedrijf BV Fryslân Miljeu Zuidoost (Omrin) opdracht 
verstrekt om deze reinigingstaken voor de gemeente Ooststellingwerf uit te voeren.  
 
Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de DVO Omrin 2020 
 

5.                                 Motie 'Laagvliegroutes Lelystad Airport' 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In de raad van 18 juni 2019 is de motie ‘Laagvliegroutes Lelystad Airport’ aangenomen. Naar aanleiding van deze 
motie heeft het college in een brief haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent Lelystad Airport. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft een reactie gestuurd. 
 
Het college heeft besloten om de raad te informeren over de reactie van 8 november 2019 van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat op de brief van het college van 9 juli 2019. 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

6.                                Ontwerp-omgevingsvergunning voor de aanleg en/of het gebruik van een Wetraveld en een trainingsveld 
                                   met de daarbij behorende voorzieningen op het perceel aan de Leidijk 42c in Waskemeer 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 23 oktober 2017 heeft de gemeente Ooststellingwerf een aanvraag om een omgevingsvergunning 
ontvangen voor de aanleg en het gebruik van een Wetraveld en een trainingsveld met de daarbij behorende 
voorzieningen op percelen gelegen aan de Leidijk 42e in Waskemeer. 
 
Het college heeft besloten om: 

1. Uitbreiding van sportpark ’t Ald Leger mogelijk te maken 
 

Door voor het Wetraveld: 
2. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven voor het Wetraveld 
3. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning voor het Wetraveld, nadat en onder de 

voorwaarde dat door de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven 
4. De gevraagde omgevingsvergunning voor het Wetraveld definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend 
 

Door voor het trainingsveld: 
5. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven voor de uitbreiding van het 

trainingsveld 
6. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning voor het trainingsveld, nadat en onder de 

voorwaarde dat door de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven 
7. De gevraagde omgevingsvergunning voor het trainingsveld definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend.  
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7.                                 Subsidie Scala budgetmaatjes 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Sinds mei 2017 werken budgetadviseurs van het gebiedsteam met vrijwillige budgetmaatjes. Dat werkt goed 
daarom wordt voorgesteld om deze werkwijze in 2020 te continueren en ondertussen de samenwerking tussen de 
verschillende partijen te intensiveren. 
 
Het college heeft besloten om de pilot budgetmaatjes in 2020 voort te zetten en Scala daarvoor een subsidie van € 
17.633 toe te kennen. 
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8.                                 Vaststelling subsidies LEJA / VVE schooljaar 2018-2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Voor de uitvoering van de LEJA VVE en de Brede School zijn voor het schooljaar 2018-2019 subsidies toegekend 
(en verstrekt) aan Stichting Scala en Stichting Comprix. In de afgegeven beschikkingen aan de beide stichtingen is 
aangegeven dat aan het eind van de subsidieperiode, aan de hand van het ingediende verslag en de financiële 
verantwoording, het subsidiebedrag in een vaststellingsbeschikking definitief wordt vastgesteld. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De subsidies uit de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) / Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) over 
het schooljaar 2018–2019 verstrekt aan Stichting Scala en Stichting Comprix, conform de afgegeven 
beschikkingen, vast te stellen op: 

a) Scala 
1) LEJA/VVE Peuterspeelgroepen                                                               €110.075 
2) LEJA/VVE Piramide Training, coördinatie en tutoren                               €151.235 
3) LEJA/VVE Thuis                                                                                       €7.362 
4) LEJA Brede School en naschoolse activiteiten                                         €71.385 

b) Comprix 
1) LEJA Schakelklas                                                                                      €18.805 
2) LEJA Coördinatie Integraal Kind Centrum (IKC)                                        €4.100 

 
      2. De terug te betalen subsidie LEJA/VVE Peuterspeelgroepen vast te stellen op         €6.408 
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9.                                  Voortzetting tutoring aan statushouderskinderen door Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Scala heeft voor 2018 en 2019 subsidie ontvangen voor de uitvoering van het activiteitenplan Nieuwkomers. Dit 
activiteitenplan Nieuwkomers loopt dit jaar af. Uit de eindevaluatie van het activiteitenplan blijkt er vanuit het 
activiteitenplan meerdere succesvolle activiteiten zijn gestart. Voortzetting van deze activiteiten door Scala is 
wenselijk. Het merendeel van deze activiteiten kan Scala binnen hun huidige begroting onderbrengen. Dit geldt 
echter niet voor alle activiteiten. Er is extra subsidie nodig voor de voortzetting van tutoring aan 
statushouderskinderen in 2020.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. Akkoord te gaan met voortzetting van tutoring aan statushouderskinderen vanuit het activiteitenplan 
nieuwkomers in 2020 door Scala en hiervoor € 25.798,- beschikbaar te stellen 

2. Stichting Scala hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen middels een subsidiebesluit.  
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10.                                Werkplan 2020 Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het doel van de adviesraad is om inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
beleid binnen het sociaal domein; te functioneren als klankbordgroep voor zowel inwoners als college; en om 
een brug te vormen tussen inwoners en de gemeente Ooststellingwerf. Elk jaar stelt de adviesraad een 
werkplan op waarin wordt aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen in het komend jaar, welk 
doel wordt beoogd en welke prioriteiten daarbij worden gesteld.  
 
Het college heeft besloten om kennis te nemen van het werkplan 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein 
Ooststellingwerf. 
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11.                               Dekking kosten bestuursopdracht doorontwikkeling GBT 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 18 juni 2019 is de bestuursopdracht ‘Doorontwikkeling sociaal domein/GBT’ vastgesteld in het college van B&W. 
In deze opdracht is een bedrag van € 80.000 opgenomen als inschatting van de kosten voor de uitvoering van de 
opdracht. In het advies is aangegeven dat een dekkingsvoorstel voor de lasten later volgt. Dit dekkingsvoorstel is op 
11 november jl. vastgesteld door de stuurgroep doorontwikkeling GBT/sociaal domein. 
 
Het college heeft besloten de lasten voor de bestuursopdracht van het Gebiedsteam te dekken: 

1. In 2019 uit de lopende exploitatie; 
2. In 2020 uit de bij de begroting 2019 beschikbaar gestelde middelen voor de doorontwikkeling van het 

Gebiedsteam (€ 85.000). 
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12.                               Jongerenparticipatie in Ooststellingwerf 2020-2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Quests & Chats en het Participatie-event dragen bij aan het vergroten van de maatschappelijke en 
politieke/beleidsparticipatie onder jongeren en dagen de jeugd uit actief mee te denken en invloed uit te oefenen op 
het beleid van de gemeente. 
 
De activiteiten dragen bij aan de gemeente-brede opgave: inwoners ervaren een positieve gezondheid en de o.a. 
volgende beoogde maatschappelijke effecten uit de Visie op Samenleven: 
• Mensen kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. 
• Jeugdigen zijn weerbaar 
• Mensen leven in een gezonde leefomgeving 
• Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 
 
 
Het college heeft besloten om:  

1. Akkoord te gaan met het voorstel om Jongerenparticipatie in de vorm van Quests & Chats en een 
Participatie-event/Talkshow voort te zetten in de periode januari 2020 – december 2021; 

2. +Participatie de opdracht te verstrekken de Quests & Chats en een Participatie-event/Talkshow te 
organiseren; 

3. Een voorstel tot inzet van een bedrag van Є 31.750,- (verspreid over twee boekjaren) uit: 
a. het budget Gezondheid / Gids voor €17.350,- 
b. het budget Jeugd voor €14.400,-. 
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13.                               Tijdelijk verlengen pilot extra opbouwwerk in de dorpen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In het voorjaar van 2019 stelde de Raad een budget van € 60.000,- beschikbaar voor een pilot met 
opbouwwerk in vijf dorpen in het jaar 2019. Doel van het opbouwwerk was om de ideeën en 
initiatieven die uit de dorpsgesprekken naar voren kwamen (visie Samenleven) verder te brengen. Het voorstel is 
om de pilot twee maanden te verlengen, zodat er geen ‘gat’ valt. Hiervoor is een bedrag van € 15.667,- nodig voor 
de maanden januari en februari 2020. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. In afwachting van de definitieve besluitvorming in het College en de Raad over meerjarige voortzetting van de 
lopende pilot ‘extra opbouwwerk in de dorpen’ (ambitiefonds), een bedrag van € 15.667,- beschikbaar te 
stellen aan Stichting Scala voor tijdelijke voortzetting van de pilot in de maanden januari en februari 2020; 

2. Dit tijdelijk te dekken uit het uitvoeringsbudget ‘Visie Samenleven’; 
3. Zodra de evaluatie van de pilot 2019 beschikbaar is (begin januari 2020), een raadsvoorstel te maken over 

meerjarige voortzetting van het opbouwwerk (in het kader van het ambitiefonds) en hierin het benodigde 
bedrag voor de tijdelijke voortzetting in januari en februari 2019 mee te nemen. 
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14.                                Prestatieafspraken Woonzorg Nederland en Habion 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Conform de Woningwet 2015 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met Habion 
voor de periode 2020-2022 en met Woonzorg Nederland voor de periode 2020-2024. 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 Woonzorg Nederland en gemeente Ooststellingwerf 2020-2024’. 
2. In te stemmen met de ‘Prestatieafspraken 2020-2022 Habion en gemeente Ooststellingwerf’. 
3. Portefeuillehouder Fimke Hijlkema mandaat tot ondertekening van deze prestatieafspraken te verlenen. 
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15.                                Uitslag Het Fonds 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. In te stemmen met het beoordelingsverslag; 
2. Conform de subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 subsidie te verlenen en af te wijzen overeenkomstig het 

beoordelingsverslag; 
3. Een bedrag van €25.000,- uit het regiobudget toekennen aan Plaatselijk Belang Appelscha als 

vertegenwoordiging van regio Appelscha ten behoeve van het initiatief Historische Wandel- & Fietsroute;. 
4. De raad te informeren met een mededeling. 

 
Lees voor meer informatie het persbericht dat vorige week verzonden is.  
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16.                               Bestemmingsplan Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het bestaande onderstation aan de Nanningaweg 47 in Oosterwolde moet worden uitgebreid om te kunnen voorzien 
in nieuwe klantvragen. Verzocht is om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen zodat het onderstation kan 
worden uitgebreid. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 4 september 2019 tot en met 15 
oktober 2019. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. In te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienswijze, zoals verwoord in de Nota van 
zienswijzen; 

2. De raad voorstellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde’ 
ongewijzigd vast te stellen; 

3. De raad voorstellen om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.                                 Dienstverleningsovereenkomst Caparis 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De gemeente is per 1 januari 2020 geen eigenaar meer van Caparis. Caparis voert de komende vijf jaar nog wel de 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor de gemeente uit. De GR SW Fryslân is gedurende deze periode formeel 
werkgever van de SW-medewerkers. Nu Caparis nog vijf jaar de WSW voor de gemeente uitvoert, moeten er een 
dienstverleningsovereenkomst voor vijf jaar worden afgesloten met de GR SW Fryslân en Caparis.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. Dienstverleningsovereenkomst af te stellen met betrekking tot de uitvoering van de WSW door Caparis NV 
met de partijen GR SW Fryslân en Caparis NV. 

2. Wethouder Marcel Bos te mandateren om namens de gemeente Ooststellingwerf de 
dienstverleningsovereenkomst te tekenen. 
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18.                                 Zienswijze provinciale ontwerp-omgevingsvisie 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In het kader van de komst van de Omgevingswet zijn provincies en het Rijk wettelijk verplicht om bij de 
inwerkingtreding van de Wet (op 1 januari 2021) te beschikken over een integrale Omgevingsvisie. 
De provincie Fryslân is in 2015 gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van deze visie. 
 
Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met de inhoud van de zienswijze en deze daarna te versturen als reactie op de provinciale 
ontwerp-omgevingsvisie. 

2. En in afschrift aan de raad. 
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19.                                Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020-2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Als gemeente hebben we een wettelijke verplichting tot het aanbieden van maatschappelijke begeleiding aan 
inburgeringsplichtige asielgerechtigden vanaf 18 jaar. Doel van de maatschappelijke begeleiding is om de integratie 
en participatie van statushouders te ondersteunen. De huidige overeenkomst maatschappelijke begeleiding met 
Vluchtelingenwerk Noord Nederland loopt dit jaar af. Met dit advies wordt de voortzetting van maatschappelijke 
begeleiding aan statushouders gewaarborgd en blijven de uitvoeringskosten binnen de begroting. 
 
Het college heeft besloten om: 

1. Akkoord te gaan met het inperken van de overeenkomst met Vluchtelingenwerk tot de afname van juridische 
ondersteuning middels het regionale juridisch steunpunt in Leeuwarden. 

2. Vluchtelingenwerk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen middels een brief. 
3. Akkoord te gaan met het aangaan van een subsidieovereenkomst voor 2 jaar met Stichting Scala voor de 

uitvoering van de maatschappelijke begeleiding met ingang van 1 januari 2020. 
4. Stichting Scala hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen middels een subsidiebesluit. 
5. Het subsidieverzoek van Code Hans af te wijzen. 
6. Code Hans hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen middels een subsidiebesluit. 

 


