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1.                             Vaststelling subsidie Peuterspeelgroepen 2018 Scala 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Voor de uitvoering van de peuterspeelgroepen in 2018 heeft Scala een structurele subsidie ontvangen van € 262.185. Deze 
structurele subsidie is verleend voor de uitvoering van het reguliere basisaanbod van de peuterspeelgroepen, inclusief de 
coördinatie en het koptarief. Aan de hand van het ‘Exploitatieoverzicht Peuteropvang 2018’ en de Memo 'Ontwikkeling en 
meerkosten 2018' van Scala is de subsidie psg over 2018 vastgesteld door het college. De te veel ontvangen subsidie  
(€ 70.276) wordt verrekend met het exploitatietekort van € 39.032. Het over 2018 terug te vorderen bedrag is vastgesteld op 
€ 32.244. 

 
2.                             Handhaving Prikkedam 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 november 2016 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau 
tijdens trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. In het voorjaar en de zomer van 
2018 en in februari 2019 zijn er controles op de last onder dwangsom uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het volledig 
verbeuren van de dwangsommen. Eén verbeurde dwangsom is ingevorderd en betaald. Ten aanzien van het invorderen van 
dwangsom 2, 3 en 4 moet het college nog een besluit nemen. Voor de vijfde verbeurde dwangsom is op 11 maart 2019 een 
verbeurdverklaringsbrief naar de MSV verzonden waarin de MSV de tijd is gegund om vrijwillig binnen zes weken de 
dwangsom aan het college te betalen. Deze termijn loopt nu nog. Zoals hierboven uiteengezet is de opgelegde dwangsom 
van 8 november 2016 met de laatste verbeuring van 20 februari 2019 volgelopen. Het college heeft het voornemen tot 
opleggen last onder dwangsom en het voornemen tot (gedeeltelijk) invorderen van verbeurde dwangsommen vastgesteld.  
Daarnaast is er een informerende memo voor de raad met als doel om de raad nader te informeren over en te betrekken bij 
de ontwikkelingen rondom het dossier Prikkedam. Zowel de laatste stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan 
als het handhavingstraject wordt hierin helder uiteengezet. Het college heeft deze memo vastgesteld.  
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3.                                   Eindrapportage Interne Controle 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de raad HZG Accountants & Adviseurs opdracht gegeven om de 
jaarrekening 2018 te controleren. Door middel van de hieruit voortvloeiende verklaring doet de accountant een formele 
uitspraak over getrouw- en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. In het vastgestelde Interne Controleplan 
2018-2019 is uitgewerkt hoe de verbijzonderde interne controle in de Gemeente Ooststellingwerf wordt uitgevoerd. In lijn met 
dit plan zijn de controles over 2018 verricht. Het college heeft kennis genomen van de ‘Eindrapportage Interne Controle 
2018’. 

 
 
 
4.                                    Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden Stellingwerven 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2010 besloot de raad tot deelname aan het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Een langdurig traject (14 jaar) in 
een samenwerking met provincie Fryslân en gemeente Weststellingwerf. Het project is de Friese plattelands tegenhanger 
van de Vogelaarwijken en heeft tot doel: Het in veertien jaar tijd verbeteren van de sociaaleconomische positie en de fysieke 
leefomgeving van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in zijn algemeenheid en die van 
mensen in een achterstandssituatie in het bijzonder. In opdracht van de provincie wordt het project gemonitord. Om de 
nodige kennis op te doen en om input te leveren voor bijsturing van het project. In 2017 is de monitoring uitbesteed aan 
Domenie Doelgericht onderzoek. Zij hebben in 2018 deze eerste Voortgangsrapportage opgeleverd. Het college laat de raad 
kennis nemen van de Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden Stellingwerven en stuurt de Voortgangsrapportage met 
mededeling aan de raad. Ook verzoekt het college de agendacommissie een presentatie over de Voortgangsrapportage te 
agenderen voor de raadscommissie Samenleving. 
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5.                               Verantwoording fractievergoedingen 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Volgens artikel 8 van de’ Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’ ontvangen de fracties jaarlijks een 
financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. 
Op grond van de verordening leggen de fracties elk jaar verantwoording af aan de raad over de besteding van de bijdrage 
voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag. Conform artikel 12 van de Verordening brengt het presidium 
advies uit aan de raad. De raad stelt vervolgens de bedragen vast van de uitgaven van een fractie die in het vorige 
kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de verantwoording 
fractievergoedingen 2018. 

 

6.                                 Verantwoording informatieveiligheid ENSIA 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Met het aannemen van de resolutie erkennen alle 
gemeenten het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het 
gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. In de resolutie hebben gemeenten afgesproken hun eigen 
toezichthouder, de gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over informatieveiligheid. Gemeenten roepen in de 
resolutie op om de verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen. Dit vormde de aanleiding voor de start 
van het project ENSIA. Het college heeft het volgende besloten: 
1. Kennis te nemen van de rapportages van bevindingen m.b.t. DigiD en SUWI. 
2. Kennis te nemen van de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI. 
3. Kennis te nemen van de Letter of Representation (LOR) – schriftelijke bevestiging bij de Assurance opdracht. 
4. De Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI vast te stellen en de Collegeverklaring ten 
behoeve van de vaststelling te ondertekenen. 
5. De Letter of Representation (LOR) te ondertekenen ten behoeve van de retourzending aan de auditor. 
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7.                                 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op grond van artikel 35, lid 1 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. Artikel 36a van de gemeentewet bepaalt 
dat voor het wethouderschap de vereisten van artikel 10 van de Gemeentewet gelden. Eén van deze vereisten is dat een 
wethouder ingezetene van de gemeente is, ook wel het woonplaatsvereiste genoemd. De gemeenteraad kan van dit 
woonplaatsvereiste ontheffing verlenen voor de duur van een jaar. Het college stelt de raad voor om de ontheffing van het 
vereiste van ingezetenschap voor wethouder Marcel Bos, woonachtig te Wolvega, te verlengen met de periode van een jaar. 

8.                                  Wijziging statuten Stichting Comprix 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Stichting Comprix is verantwoordelijk voor het aanbod van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Ooststellingwerf, 
Opsterland en Weststellingwerf (hierna: OWO-gemeenten). De statuten van de stichting vormen de formele grondslag van de 
Stichting Comprix. Bij een wijziging van de statuten worden de gemeenteraden (OWO) gevraagd in te stemmen met de 
voorgestelde wijzigingen. Stichting Comprix vraagt de OWO-gemeenten de statuten te mogen wijzigen. Aanleiding hiervoor is 
de wetswijziging ‘Samen sterker door vereenvoudiging Samenwerkingsschool’. Deze wet is vanaf 1 januari 2018 van kracht 
en maakt het eenvoudiger om op een formele wijze een samenwerkingsschool te vormen. Vooral in regio’s waar sprake is 
van een daling van het aantal leerlingen is er behoefte aan het vormen van samenwerkingsscholen. Het college stemt in met 
de statutenwijziging van Stichting Comprix en stelt de raad voor om in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting 
Comprix. 
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9.                                   Viering 75 jaar vrijheid 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De VNG heeft aan haar leden een brief gestuurd over de viering van 75 jaar vrijheid in 2010. De VNG onderschrijft het belang 
van deze viering en heeft daarom een intentieverklaring getekend samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit Comité 
organiseert een nationaal lustrumprogramma, waaraan ook onze gemeente een bijdrage kan leveren. Het gaat om deelname 
aan twee nationale projecten en om de plaatsing van een tijdelijk Holocaustmonument in de gemeente. Het college heeft 
besloten deel te nemen aan de landelijke viering van 75 jaar vrijheid en daarvoor een bedrag van € 2.000,- toe te kennen aan 
het Nationaal Comité. 

 
 
10.                                 Verantwoording BAG en BGT in het kader van ENSIA 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie punt 6.  Het college heeft besloten de verantwoordingsrapportages BAG en BGT vast te stellen in het kader van ENSIA. 
En de raad voor te stellen kennis te nemen van de verantwoordingsrapportages BAG en BGT. 


