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1.                                    Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Jaarlijks geven alle collegeleden informatie over hun neveninkomsten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Van het ministerie ontvangen wij vervolgens een advies over de verrekening.  
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2.                                   Pilot uitbreiding uren Voorschoolse Educatie (VE) 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Het Rijk heeft aan gemeenten extra middelen toegekend in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (hierna: OAB). De 
middelen zijn bestemd voor een extra impuls om ontwikkelingsachterstanden (taalachterstand, motorische en sociaal 
emotioneel problematiek) bij peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen en te bestrijden. De door het Rijk beschikbaar 
gestelde middelen moeten besteed worden aan de uitbreiding van uren van het VE-programma voor de peuters met een VE-
indicatie. Gemeenten zijn verplicht het aanbod van uren te verhogen van 10 uur naar 16 uur per week. Daarnaast zullen OAB-
middelen moeten worden ingezet voor extra HBO-ers (bovenop de huidige formatie) in de vorm van coaches en pedagogisch 
beleidsmedewerkers. Het Rijk wil hiermee de kwaliteit van de inzet op de VE verhogen. 
 
Het college heeft besloten: 
1. Scala toestemming te verlenen voor de uitvoering van een pilot tot uitbreiding van het aantal uren voor de Voorschoolse 
Educatie (VE). 
Daarvoor: 
2. Het aantal VE-uren per peuter uit te breiden met 6 uur tot maximaal 16 uur per week. 
3. De pilotperiode vast te stellen voor het schooljaar van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. 
4. De peuters met een VE-indicatie in peuterspeelgroep ‘Nijntje’ in Oosterwolde hiervoor in aanmerking te 
laten komen. 
5. De kosten van de pilot vast te stellen op plm. € 45.000, te betalen uit het budget voor het 
Onderwijsachterstandenbeleid. 
6. Het Koptarief over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2019 vast te stellen op € 1,14 per uur. 
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3.                                     Bedrijfsverplaatsing Oenema 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het kader van de realisatie van de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord zijn er afspraken gemaakt met 
Oenema over bedrijfsverplaatsing. De bedrijfsverplaatsing is gerealiseerd en geëffectueerd en het is gewenst om de 
gemeenteraad daarover te informeren. 

 
4.                                       Bedrijventerrein Turfsteker Haulerwijk 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen betreffende een onderzoek naar 
uitbreidingsmogelijkheden voor industrieterrein Haulerwijk alsmede naar ruilmogelijkheden. Dit proces is uitgevoerd. Het college 
heeft besloten om hierover een mededeling naar de raad te sturen.  

 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

5.                                      Meicirculaire 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft Kennis genomen van de gevolgen van de meicirculaire 2019 en besloten dit via een mededeling aan de raad 
mede te delen. 

6.                                       Ondernemersfonds Oosterwolde 2019 - 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot de invoering van een Reclamebelasting. Dit met het doel om met de 
opbrengst van die belasting een ondernemersfonds te voeden. Het laatste convenant liep af in 2018. Oosterwolde Promotion 
heeft gevraagd om verlenging van het convenant met 2 jaar en tevens heeft men weer om subsidie gevraagd voor 2019. Het 
college heeft besloten om een nieuw convenant voor 2019 en 2020 overeen te komen overeenkomstig met het bestuur van 
Oosterwolde Promotion (O.P.) en een subsidie toe te kennen ten bedrage van € 38.048,00. 
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6.                                       Straatnaamgeving bouwplan “Nieuwbouw LIDL en Talant” 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie persbericht. 

7.                                       Home-Start 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Home-Start is een vorm van opvoedondersteuning. Vrijwilligers begeleiden ouders van een kind vanaf 28 weken zwangerschap 
tot 15 jaar in de opvoeding. Home-Start draagt bij aan de doelen die de gemeente wil bereiken op het gebied van jeugd, 
namelijk dat ouders zelf kunnen (blijven) zorgen voor hun kinderen, dat kinderen opgroeien in een zo veilig mogelijke 
omgeving en dat de eigen mogelijkheden van de ouders worden versterkt. 
 
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie Home-Start 2018 en eerste kwartaal 2019 en heeft besloten om aan 
Vereniging Humanitas de opdracht te verstrekken om de pilot Home-Start te voort te zetten in de gemeente Ooststellingwerf tot 
en met 31 december 2019, de kosten te dekken uit het budget Jeugdhulp, Algemene Voorzieningen. 
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8.                                       Inkoop Wmo 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college We zijn binnen de Wmo een nieuwe aanbesteding gestart. Van onze huidige duale contracten loopt één van rechtswege af, de 
andere kent een onbepaalde looptijd. Het college heeft besloten om de huidige contracten met Wmo aanbieders voor hulp bij 
het huishouden, persoonlijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf per 1 januari 2020 op te zeggen. 
 
De OWO-gemeenten hebben inmiddels een aanbesteding voor de inkoop van de Wmo 2020 uitgezet. In 2018 heeft het college 
reële prijzen voor Wmo diensten vastgesteld. Bij een nieuwe aanbesteding zijn we verplicht om de prijzen opnieuw te 
berekenen. Daarom heeft het college een reële prijs voor maatwerkvoorzieningen Wmo 2020 vastgesteld. 


