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1.                                  Advies voortzetting Maatwerk Stap-programma's statushouderskinderen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Scala heeft voor 2018 en 2019 subsidie ontvangen voor de uitvoering van het activiteitenplan Nieuwkomers . Eén van die 
ingezette activiteiten is het bieden van Maatwerk Stap-programma’s. Het activiteitenplan Nieuwkomers loopt dit jaar af. Uit de 
eindevaluatie van het activiteitenplan blijkt dat de inzet van Maatwerk Stap-programma’s bijdraagt aan de ontwikkeling van 
statushouderskinderen. Daarnaast blijkt dat de aanwezigheid van een Stap-medewerker in het gezin bijdraagt aan de integratie 
van de ouders. Voortzetting van Maatwerk Stap programma’s in 2020 is dan ook wenselijk. Het college gaat akkoord met 
voortzetting van 7 maatwerk Stap programma’s voor statushouderskinderen in 2020 en stelt hiervoor € 20.000,- beschikbaar uit 
de algemene voorziening jeugd. 

 

 
 
 
2.                                  Subsidieverzoek Historische Vereniging Oosterwolde, 75 jaar vrijheid 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Historische Vereniging Oosterwolde heeft op 6 december 2019 een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente 
Ooststellingwerf voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het bestuur vraagt een eenmalige 
subsidie van € 3875,- op basis van het tekort in de begroting. Het college kent een éénmalige subsidie van € 3875,- toe aan de 
Historische Vereniging Oosterwolde, voor de uitvoering van activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. 
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3.                                  Subsidieverzoek Stellingwerf College, 75 jaar vrijheid 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In de werkgroep 75 jaar vrijheid heeft het Stellingwerf College aangegeven een musical te organiseren over ‘Leven in vrijheid’. 
De burgemeester heeft in de eerste bijeenkomst van de werkgroep aangegeven dat hiervoor een subsidieverzoek ingediend 
kan worden. Het Stellingwerf College vraagt daarom een éénmalige subsidie van € 3200,- aan, op basis van het tekort in 
de begroting. Het college kent een éénmalige subsidie van € 3200,- toe aan het Stellingwerf College, voor de uitvoering van 
activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. Administratieve wijziging op begrotingspost 67100 naar kunst en cultuur incidenteel. 

4.                                  Wel-Zijn op dorpse schaal 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Wel-Zijn op dorpse schaal (WODS) is een burgerinitiatief. Begonnen als het - door vrijwilligers - organiseren van dagactiviteiten 
voor ouderen. Inmiddels is het initiatief breder. Men organiseert ook huisbezoeken, is van plan om begeleid werken te 
organiseren, regelt tienerwerk en men wil een spilfunctie vervullen tussen iedere inwoner en alle organisaties die betrokken zijn 
bij Oldeberkoop. Vanuit de gemeente hebben we er belang bij dat WODS ‘vaste grond’ onder de voeten krijgt. Het initiatief heeft 
een koplopers- en voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente en sluit goed aan bij het streven naar zelfsturing door de 
samenleving en ontwikkeling van nieuwe, laagdrempelige en indicatievrije vormen van zorg (bv dagbesteding). Het college kent 
de Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal voor 2020 een subsidie van € 25.400 toe. 
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5.                                  Managementletter 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2019 te controleren. Door middel van de hieruit voortvloeiende verklaring doet de accountant een formele uitspraak 
over de getrouw- en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Als onderdeel van de controle op de jaarrekening 
2019 heeft in november 2019 de interim controle plaatsgevonden. Het college neemt kennis van de Managementletter 2019 en 
biedt deze ter kennisgeving aan de auditcommissie aan.  

6.                                  Uitspraak beroep bestemmingsplan Bovenweg 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Op 2 juli 2019 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg tussen 27-29’ vastgesteld. Tegen dit besluit is 
beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is om een voorlopige voorziening 
gevraagd. Op 17 december 2019 is er een zitting geweest over de voorlopige voorziening. Op 22 januari 2020 heeft de Afdeling 
ook in de bodemzaak een uitspraak gedaan. Het college stemt in met het versturen van een mededeling aan de raad. 
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7.                                  Spelregels ambitiefonds 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Voor de nog niet ingevulde ambities die incidenteel van aard zijn wordt een ambitiefonds beschikbaar gesteld van in totaal € 1,5 
miljoen voor drie jaar. Om het fonds in “de grip te houden” is het belangrijk om spelregels op te nemen over hoe om te gaan 
met het Ambitiefonds. In overleg tussen de afdeling M&O en financiën zijn deze regels geformuleerd. Het college stemt in met 
de spelregels voor het ambitiefonds en met het verzenden van de spelregels als mededeling naar de raad. 
 

8.                                   Beleidsplan OWO-VTH 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Zie voor meer informatie het persbericht. 
Het college heeft het Beleidsplan VTH Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten vastgesteld en stuurt 
deze ter informatie aan de raad. 

 
9.                                   Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH Fysieke leefomgeving  
Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Voor de uitvoering van de (handhavings)activiteiten stelt het college ieder jaar een (handhavings)programma vast, evenals een 
jaarverslag van de uitvoering van de (handhavings)activiteiten in het voorgaande jaar. Dit is een verplichting op grond van de 
Wabo. Met de inwerkingtreding van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) geldt deze verplichting 
ook voor de vergunningverlening. Het college stelt het jaarverslag 2019 en uitvoeringprogramma 2020 VTH Fysieke 
leefomgeving vast en informeert de gemeenteraad en de provincie hierover. 
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10.                                   Benoeming toezichthouder brp 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Er is een basisregistratie personen. Deze bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland en, voor zover de Wet 
basisregistratie persoonsgegevens (hierna: wet brp) daarin voorziet, over niet-ingezetenen. Op grond van de wet brp moet 
iedere burger voldoen aan verplichtingen. Bijvoorbeeld de aan de aangifte van verblijf, het wijzigen van het adres, het ter kennis 
brengen van feiten die zich buiten Nederland hebben voorgedaan (huwelijksvoltrekking, wijziging nationaliteit) en het, in het 
kader daarvan, verstrekken van inlichtingen en het overleggen van stukken. Om daarop toe te zien wijst het college ambtenaren 
aan als toezichthouder. Het college heeft besloten om Petra Werkman te benoemen tot toezichthouder, bedoeld in de artikelen 
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 4.2 van de Wet basisregistratie personen, belast met het toezicht op de naleving 
van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen. 

 
 
 
 
 
 
11.                                   Verordening basisregistratie personen Ooststellingwerf 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de vaststelling van de (concept) “Verordening basisregistratie personen 
Ooststellingwerf 2019”, in de vergadering van de commissie Samenleving van 14 januari jl., zijn door raadsleden vragen 
gesteld. Het college heeft toegezegd die vragen te beantwoorden. Het college heeft besloten om de raad te informeren met een 
mededeling. 
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12.                                   Wmo-hulpmiddelen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst 
voor de Wmo-hulpmiddelen met het Hulpmiddelencentrum (HMC). De gemeenten constateerden gedurende de overeenkomst 
dat het HMC niet voldoet aan de gestelde contractuele eisen. De gemeenten hebben het HMC in gebreke gesteld vanwege het 
niet naleven van de overeenkomst. Er is na herhaaldelijke beloftes van beterschap, verbeterplannen en intensief contractbeheer 
geen verbetering in de dienstverlening opgetreden. Op 2 en 18 december 2019 hebben bestuurlijke overleggen tussen de 
gemeenten en het HMC plaatsgevonden. Deze overleggen hebben verder inzicht gegeven in de kwetsbare situatie van het 
HMC. Om deze reden is besloten de overeenkomst met het HMC niet te verlengen. Om partijen de gelegenheid te geven een 
adequate overdracht te organiseren zal de overeenkomst worden gecontinueerd tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat een 
Europese aanbestedingsprocedure zal worden opgestart waarbij een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten per 1 oktober 
2020. De dienstverlening richting onze inwoners is daarmee niet op korte termijn verbeterd. Om deze reden is onlangs een 
meervoudig onderhandse aanbesteding doorlopen waarbij per 15 januari een tweede leverancier, naast het HMC, is 
gecontracteerd. Deze leverancier is tot 1 oktober 2020 ondersteunend aan het HMC. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De huidige overeenkomst met het Hulpmiddelencentrum (HMC) te continueren tot 1 oktober 2020; 
2. Een Europese aanbestedingsprocedure voor de Wmo-hulpmiddelen te starten waarbij een nieuwe overeenkomst wordt 

afgesloten per 1 oktober 2020; 
3. De gemeente Heerenveen te machtigen om tijdens de aanbestedingsprocedure hulpmiddelen als penvoerder op te 

treden, de procedure digitaal via TenderNed uit te voeren en de opdracht te gunnen; 
4. De gemeenteraad en Adviesraad Sociaal Domein informeren via bijgevoegde memo/brief. 
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13.                                   Advies uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college wil ook in 2020 nadrukkelijk inzetten op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Ze wil daarmee de inzet van preventie, 
voorlichting en educatie stevig ondersteunen. Er is een uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 
opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden alle activiteiten in het kader van verkeerseducatie benoemd die dit jaar 
worden uitgevoerd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan communicatie & voorlichting. De activiteiten zijn bedoeld voor alle 
leeftijdscategorieën waarbij wordt samengewerkt met partijen als Veilig Verkeer Nederland, Verkeersouders, Stichting 
Bevordering Verkeerseducatie, fietsersbond en ANWB. De projecten zoals het verkeersexamen op de basisscholen, 
verkeersmarkten op het voortgezet onderwijs en opfriscursussen voor senioren worden medegefinancierd door de provincie 
Fryslân. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 
2020 
 

 
 
14.                                   Ontwerpbestemmingsplan Haulerwijk - 7 woningen Meester van Ekstraat 
Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Op de plaats van het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Meester van Ekstraat in Haulerwijk is het voornemen om de 
bouw van zeven woningen mogelijk te maken. Het voornemen is om in twee rijopstellingen te bouwen: een rij van drie en een rij 
van vier woningen. Deze ontwikkeling past niet binnen de ter plaatse geldende beheersverordening. Om de woningbouw 
mogelijk te maken moet voor het plangebied een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college heeft besloten om de 
bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Haulerwijk 7 woningen Meester van Ekstraat’ op 
basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. 
 


