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 1.         mededeling Raad over Reserve Sociaal Domein 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Bij de behandeling van de jaarstukken 2016 en andere P&C documenten heeft het college van B&W een toezegging gedaan 
om te komen met een mededeling over de hoogte van de reserve Sociaal Domein. Het college heeft ingestemd met de 
inhoud van de mededeling over de reserve Sociaal Domein. Deze mededeling wordt doorgestuurd naar de raad. 
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2.         Convenant Samenwerking Escalatie Platform Sociaal Domein 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In juli 2016 is in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf gestart met de opdracht “Herijking sociaal team 
Ooststellingwerf”. Doel van de opdracht was een heldere positionering van het sociaal team binnen de nieuw opgezette 
structuur van het sociaal domein en in goede aansluiting op het werkproces van de integrale gebiedsteams. De meerwaarde 
van het sociaal team dient hierbij behouden te blijven. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met een convenant. In het convenant is opgenomen wat het escalatieplatform is en 
voor wie en op welke wijze en onder welke voorwaarden de samenwerking, met onder andere het gebiedsteam, plaatsvindt. 
 
Het escalatieplatform is een netwerk van organisaties die elk een toegevoegde waarde hebben bij het bieden van 
ondersteuning aan inwoners binnen de gemeente Ooststellingwerf, die niet in staat zijn om zelf een hulpvraag te formuleren, 
die zorg mijden of waarbij stagnatie in de hulpverlening aan de orde is, waardoor de inwoner een gevaar vormt voor zichzelf 
en/of voor zijn omgeving. 
 
Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om een verwerkersovereenkomst op te stellen. Dit ter behoeve van de 
werking van het escalatie platform. Wethouder Van Esch wordt namens het college gemandateerd voor de ondertekening 
van het convenant van de verwerkersovereenkomst. Ook heeft het college dankzeggen aan de leden van het huidige sociaal 
team en regiegroep leden sociaal team vastgesteld. De raad wordt met een mededeling geïnformeerd. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

  

3.        Vergoeding bijzondere kosten onderwijs kinderen nieuwkomers 
Portefeuillehouder Harry Oosterman en Engbert van Esch 

Besluit college Door Rijk en Gemeenten (VNG) zijn afspraken gemaakt over de opvang van de verhoogde asielinstroom. De afspraken zijn 
vastgelegd in het ‘Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom’ van 28 april 2016. Voor de uitvoering van het akkoord 
krijgen gemeenten (extra) budget.  
Op grond van internationale verdragen en het akkoord hebben kinderen van nieuwkomers (tot 18 jaar), on-geacht hun 
verblijfstatus, recht op een passende plek in het primair, het voortgezet onderwijs of het middel-baar beroepsonderwijs.  
 
Gemeenten zijn verplicht zorg te dragen voor de beschikbaarheid van leslocaties in primair en voortgezet onderwijs, een 
aanbod te doen van vroeg- en voorschoolse educatie en leerlingenver-voer te organiseren.  Op basis van het 
Uitwerkingsakkoord kunnen onder andere de noodzakelijke van het leerlingenvervoer naar Taalklassen buiten onze 
gemeente worden vergoed. 
 
Het college heeft besloten de bijzonder noodzakelijke kosten voor deelname aan het onderwijs en/of voor- en vroegschoolse 
educatie door kinderen van nieuwkomers te betalen uit het ‘Budget Decentralisatie Vergunninghouders’ 
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4.          Beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De 24 Friese gemeenten hebben afgesproken om vanaf 1 januari 2018 gezamenlijk op te trekken voor een nieuwe inkoop- 
en contracteringsronde van 2018 voor Jeugdhulp en de onderdelen Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen uit de 
Wmo.  
 
De beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 zijn aangevuld met de Toelichting onderbouwing pgb-tarieven 
2018. De pgb-tarieven zijn voor 2018 met 1,5% geïndexeerd.  De Verordening Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 is 
op 20 december 2017 vastgesteld door de Raad. 
 
Het college heeft de beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 vastgesteld. Ook hebben ze de toelichting 
onderbouwing pgb-tarieven 2018 vastgesteld. 
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5.         Decembercirculaire 2017 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Op 8 december 2017 is de decembercirculaire 2017 van het gemeentefonds gepubliceerd. Het begrotingsperspectief is 
hierdoor aangepast. Het college heeft besloten dat de financiële gevolgen voor 2017 verwerkt worden in de jaarrekening 
2017. Ook hebben ze besloten om de financiële gevolgen voor 2018 en verder te verwerken in de voorjaarsrapportage 2018 
(1e marap). Daarnaast wordt de raad op de hoogte gebracht van de gevolgen van de decembercirculaire 2017 via een brief 

6.          Principeverzoek voor de bouw en het gebruik van zes appartementen in een vrijkomend gebouw en een vrijstaande 

woning aan de Boekhorsterweg 21 in Oosterwolde 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen en een vrijstaande 
woning op het adres Boekhorsterweg te Oosterwolde (voormalige school). Voorwaarden voor het verlenen van de 
medewerking zijn: de te bouwen woningen moeten passen binnen de Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022; en/of, de te 
bouwen woningen moeten passen binnen het Woonplan 2011-2020 


