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 1.        Waarderingssubsidie aan Ouderenbonden in de gemeente Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In onze Gemeente zijn drie actieve seniorenverenigingen. Zij krijgen een eenmalige financiële waardering, zodat 
zij aantrekkelijke activiteiten kunnen organiseren, waarmee ontmoeting wordt gestimuleerd en eenzaamheid 
wordt tegengegaan. 
 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over dit besluit. 

2.          Organisatiestatement 2018 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de zomer van 2015 is voor de laatste keer de koers voor de organisatie-ontwikkeling van gemeente Ooststellingwerf 
vastgelegd. Door een aantal ontwikkelingen die zich sindsdien voordoen is het opnieuw gewenst om de richting van de 
gemeentelijke organisatie onder de loep te nemen en vast te stellen. Het college heeft ingestemd met het 
organisatiestatement 2018 en heeft kennis genomen met het advies van de OR. 
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3.          Inspectierapport jaarlijkse inspectie BSO De Kinderkei in Makkinga 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op 9 november 2017 heeft de jaarlijkse inspectie van de BSO De Kinderkei plaatsgevonden. De toezichthouder (GGD) heeft 
onderzocht of de BSO De Kinderkei voldoet aan de gestelde eisen.  Bij de jaarlijkse inspectie wordt er bij de BSO De 
Kinderkeil aan één voorwaarde niet voldaan. Het college heeft besloten het advies van de toezichthouder (GGD) om te 
handhaven niet over te nemen maar te volstaan met een waarschuwing. Er wordt overgegaan tot handhaving als er bij de 
volgende inspectie wederom niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

4.           Inspectierapport nader onderzoek BSO Villa Fonkel in Oosterwolde 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Uit het nader onderzoek kwam naar voren dat bij BSO Villa Fonkel de beroepskracht-kindratio niet aantoonbaar aan de 
voorwaarden voldoet. Uit een gesprek en zienswijze blijkt dat de BSO in de praktijk wel aan de voorwaarden voldoet echter 
strakker moet administreren. Het college heeft besloten het advies van de toezichthouder (GGD) om te handhaven niet over 
te nemen maar te volstaan met een waarschuwing. Er wordt overgegaan tot handhaving als er bij de volgende inspectie 
wederom niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 
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5.           Inspectierapport nader onderzoek BSO Villa Sprankel in Oosterwolde 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op BSO Villa Sprankel zijn 60 kindplaatsen. Binnen één ruimte zijn drie tafelgroepen van elk 20 kinderen. Op basis van het 
aanwezige aantal kinderen binnen de ruimte werd het vereiste aantal beroepskrachten ingezet. Dit bleek achteraf niet juist. 
Per tafelgroep moet gekeken worden naar het aantal kinderen en op basis van dat aantal moeten de beroepskrachten 
worden ingezet. Om aan het juiste beroepskracht-kindratio te voldoen worden de kinderen overgeplaatst van de ene 
groepstafel naar de ander binnen dezelfde ruimte. De administratie wordt hierop aangepast. Met deze oplossing wordt 
voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Het college heeft besloten het advies van de toezichthouder (GGD) om te 
handhaven niet over te nemen maar te volstaan met een waarschuwing. Er wordt overgegaan tot handhaving als er bij de 
volgende inspectie wederom niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

6.            Voortzetten project "Voor de Wijk - Door de Wijk" nieuwe stijl in 2018 en 2019. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In 2012 is het project “Voor de Wijk-Door de Wijk” in het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid van start gegaan. Het college 
heeft besloten om dit project op dezelfde wijze voort te zetten in 2018 en 2019. Ook gaat het college akkoord met het 
beschikbaar stellen van een budget van totaal  € 98.650,00  
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7.            Subsidie verhuizing Voedselbank. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft de subsidie voor de verhuizing van de Voedselbank vastgesteld op €10.000. 

5.            Statiegeldalliantie 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De Statiegeld Alliantie is een actieve lobby gestart voor de invoering van statiegeld op kleine PET flesjes en blikjes. Zij 
hebben gemeenten gevraagd zich hierbij aan te sluiten. Ook de door de gemeenteraad aangenomen motie roept het college 
op zich op korte termijn aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie. Het college heeft besloten om aan te sluiten bij de 
Statiegeldalliantie. 


