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1.                                            OWO-raadsmededeling samenwerking Omgevingswet 
Portefeuillehouder     Marcel Bos 

Besluit college Op 15 april jl. stond er een OWO-brede raadsvergadering gepland die, om welbekende reden, niet kon doorgaan. Omdat er 
genoeg te vertellen is over de OWO-samenwerking in het complexe en omvangrijke dossier Omgevingswet, is besloten om dit 
alsnog schriftelijk te doen via een OWO-brede raadsmededeling. De OWO-raadsmededeling zal ook ter instemming 
voorgelegd worden aan de colleges van Weststellingwerf en Opsterland. Daarna volgt verzending richting de OWO-
gemeenteraden. 
Het college stemt in met de OWO-raadsmededeling en stuurt deze vervolgens vanuit de drie huizen aan de raadsleden. 

 
 
 
 
2.                                               proces Data Protection Impact  Assessment 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) op 25 mei 2018 zijn de eisen waaraan 
verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen verscherpt. Onder de nieuwe privacyregels is het verplicht om in 
bepaalde omstandigheden een Data Protection Impact Assessment (hierna: DPIA) uit te voeren. Het college neemt kennis van 
de ‘Handreiking DPIA’ en van het ‘stroomschema DPIA’. 

 

 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

3.                                            Infobrief 2 evaluatie CR SDF 2018 - mei 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De huidige ‘Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 ’ heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af per 31 
december 2021. In de centrumregeling is bepaald dat de uiterlijk 1 oktober 2020 wordt geëvalueerd. Na een 1e infobrief over de 
opzet van het evaluatieproces, die het college in maart als mededeling aan de raad heeft aangeboden, is er nu een 2e  infobrief 
van de ‘Begeleidingsgroep evaluatie SDF’ met de eerste bevindingen uit de evaluatie. In de 2e infobrief wordt aangegeven dat de 
gemeenteraad, indien zij dat wenst, betrokken kan worden bij het evaluatieproces. Het college neemt kennis van de ‘Infobrief 2 
evaluatie Centrumregeling SDF 2018 – mei 2020’ en stuurt deze in een mededeling naar de raad.  

4.                                          Samenwerkingsovereenkomst Kindpakket 2020 en subsidietoekenning 2020 Stichting Leergeld en Kindpakket 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Vanuit de Visie op Samenleven 2020-2024 is de opgave Meedoen geformuleerd. Binnen deze opgave is specifiek aandacht 
voor het creëren van mogelijkheden om mee te doen voor kinderen in armoede. Daar sluit de samenwerking tussen de 
gemeente Ooststellingwerf, Stichting Kindpakket, Stichting Leergeld Friesland Oost, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur bij 
aan. Via de portal www.kindpakket.nl kunnen minimagezinnen aanvragen doen voor ondersteuning in natura voor hun kinderen. 
Zo krijgen zij de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van school, sport en 
cultuur. De samenwerkingsovereenkomst Kindpakket 2018-2019 is afgelopen. Voorstel is een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor 2020, met de mogelijkheid om deze overeenkomst twee keer met één jaar te 
verlengen. Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt jaarlijks een subsidie aangevraagd door de afzonderlijke 
organisaties. Het college stemt met de volgende punten in: 
1. In te stemmen met de subsidietoekenning 2020 à € 50.000 aan Stichting Leergeld Friesland Oost. 
2. In te stemmen met de eenmalige subsidietoekenning 2020 à € 1200 aan Stichting Kindpakket voor de voortzetting van 
de portal www.kindpakket.nl in 2020. 
3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2020 met Stichting Kindpakket, Stichting Leergeld, Stichting 
Jeugdfonds Sport en Stichting Jeugdfonds Cultuur. 
4. In te stemmen met het machtigen van wethouder Esther Verhagen voor het tekenen van deze 
samenwerkingsovereenkomst. 
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5.                                             Mededeling Ontwikkelingen Duurzaamheid 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De duurzaamheidsdoelen zijn in de gemeente Ooststellingwerf vastgelegd in de Versnellingsagenda Duurzaamheid 
Ooststellingwerf 2030. In de versnellingsagenda is het hoofddoel: Ooststellingwerf Duurzaam Energieneutraal in 2030!  Bij de 
Kadernota 2020 is voorgesteld om op een aantal belangrijke onderwerpen een programma te zetten. Bij de herverdeling van 
portefeuilles september 2019 is een viertal programma’s verdeeld. Dit betreft de programma’s Samenleving, Omgevingswet, 
Duurzaamheid en Dienstverlening Duurzaamheidsdoelen zijn ook breder vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs en in het 
VN-verdrag. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan heel snel, ook op landelijk en provinciaal niveau 
vinden er verschillende ontwikkelingen plaats. Het college stelt de raad via een mededeling op de hoogte van de ontwikkelingen 
die spelen binnen het onderwerp Duurzaamheid en de stukken welke zij de komende periode van ons kan verwachten. 

 
 
 
 
6.                                           Resultaat onderzoek binnenwaarde (i.v.m. hogere waarde Wgh) 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek naar de binnenwaarde van drie vergunde woningen. De 
woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De vergunninghouders worden geïnformeerd. 


