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1.                                     Brief aan het ministerie van IW inzake Lelystad Airport 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de Raad van 18 juni 2019 is de motie ‘Laagvliegroutes Lelystad Airport’ aangenomen. Deze is door het College 
overgenomen. Met bijgevoegde brief maken wij onze zorgen omtrent Lelystad Airport kenbaar aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Het college heeft ingestemd met de brief  aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

2.                                   Het Fonds 2019 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Persbericht verstuurd op donderdag 11 juli.  
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3.                                      Subsidie Consulent Onderwijs Jonge Kind 2019/2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten om de subsidie van €14.300,- te verlenen aan Stichting Comprix ten behoeve van de Consulent 
Onderwijs Jonge Kind (8 uur per week voor schooljaar 2019/2020). De Consulent Onderwijs Jonge Kind (COJK) volgt het kind 
en geeft beredeneerd advies voor de plaatsing in een passende onderwijsplek. Het taakgebied van de COJK ligt in de 
voorschoolse en vroegschoolse periode. De COJK informeert peuterspeelzalen en kinderopvang over de (vervolg) 
mogelijkheden en ondersteunt scholen in de uitvoering van de zorgplicht. De consulent trekt nauw op met de medewerkers van 
het Gebiedsteam, de Jeugdarts of Jeugdverpleegkundigen en Stichting Scala. Zij weten elkaar goed te vinden en stemmen af, 
zodat er in de werkzaamheden geen overlap ontstaat.  

 
4.                                         Legaliseren dakkapel 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Om een reeds geplaatste dakkapel te kunnen legaliseren moet afgeweken worden van het welstandsadvies. Er zijn bijzondere 
omstandigheden die zo’n afwijking rechtvaardigen. Het college heeft besloten om het advies van de welstandscommissie niet 
over te nemen en een principe-uitspraak te doen om mee te werken aan het legaliseren van een dakkapel.  
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5.                               Mededeling aan de raad over wijziging uitvoering subsidieproces Stellingwerver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 2 juli heeft het college besloten om het bestuur van de Stellingwerver Schrieversronte aan te schrijven met een 
aankondiging over aankomende wijzigingen in het subsidieproces. Het college informeert de raad hierover door middel van een 
mededeling.  

6.                                        Afwijzing subsidieaanvraag SUN Friesland 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De Stichting Urgente Noden Nederland (SUN) Friesland heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente 
Ooststellingwerf. SUN Friesland geeft vanuit lokale noodhulpbureaus (eenmalig) financiële steun aan mensen die in financiële 
nood verkeren. Om SUN Friesland provinciaal dekkend te maken, verzoeken zij de gemeente om toe te treden. Dit in navolging 
van de 16 Friese gemeenten die reeds zijn toegetreden tot SUN Friesland, op de gemeente Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf na. Het college heeft de subsidieaanvraag van Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland afgewezen.  
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7.                                        Keukentafelgesprekken Haerenkwartier 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college  
In het kader van de wijkvernieuwing Haerenkwartier gaat woningcorporatie Actium met iedere bewoner een gesprek aan over 
de woonwens. Ze komen daarvoor bij alle inwoners van het Haerenkwartier thuis, en dus achter de voordeur. Naast de 
woonwens willen we ook graag met de bewoners in gesprek raken over andere wensen en vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe 
bewoners hun buurt ervaren, met welke vraagstukken ze elke dag te maken hebben en wat ze zouden willen en kunnen doen 
voor hun wijk of buren. Ook in het kader van (vroeg)signalering is het een uitgelezen kans. Het college heeft besloten om voor 
het ophalen van informatie  bij bewoners van het Haerenkwartier een medewerker van het Gebiedsteam aan te laten schuiven 
bij de keukentafelgesprekken die Actium met alle bewoners gaat voeren en eenmalig €15.000,- beschikbaar stellen voor 
vervangende inhuur bij het gebiedsteam waarvan €7.500 gedekt uit WMO onvoorzien en €7.500 uit bestaande vacatureruimte 
bij het gebiedsteam. 

8.                                        VoorzieningenWijzer 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie persbericht. 
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9.                                         Herstructurering Caparis 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De huidige samenwerkingsvorm van Caparis NV en de GR SW Fryslân, ten behoeve van de uitvoering van de Wsw en sinds 
2015 ook de Participatiewet, voldoet niet meer aan de verwachtingen. De samenwerking is complex en stelt zowel Caparis als 
de gemeenten niet meer voldoende in staat invulling te geven aan ieders betrokkenheid. Bij alle gemeenten bestond daarom de 
behoefte de samenwerking te vereenvoudigen en elkaar de ruimte te bieden voor een eigen gemeentelijke invulling.  
De gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en Leeuwarden blijven eigenaar van Caparis. De gemeenten 
Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen dragen hun eigenaarschap over. Alle medewerkers met 
een SW-indicatie behouden hun werk, er is sprake van een fairdeal en finale kwijting. Over de uitvoering van de Participatiewet 
worden door de gemeenten afzonderlijk afspraken gemaakt met Caparis. 
Het college stemt in met de afspraken zoals vastgelegd in het document ‘Samenhangende besluiten’ en met de Fair Deal zoals 
verwoord in de notitie ‘Financiële uitkomsten van de fair deal’. En stelt de gemeenteraad hiervan op de hoogte. 

10.                                         Wob-verzoek locatie Blughut 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college  
Op 27 februari 2019 is er een Wob-verzoek ingediend over de correspondentie over de locatie Blughut. Het college heeft 
besloten om de opgevraagde informatie openbaar te maken en hierbij rekening te houden te houden met de beperkingen van 
de Wob en de ingediende zienswijze en daarom gedeeltes informatie niet openbaar maken. De stukken worden ter inzage 
gelegd. 
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11.                                         Convenant aanleg glasvezel Kabelnoord 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college  
Vanaf 12 augustus begint Kabelnoord met de aanleg in de gemeente Ooststellingwerf. Het college heeft besloten om in te 
stemmen met de inhoud van een convenant en de hierin opgenomen voorwaarden van toepassing verklaren op de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied. Daarnaast wordt de benodigde grond voor het oprichten van de hoofdverdeelstations (Points of 
Presence) in principe tegen de geldende marktprijs aan de desbetreffende kabelbedrijven te koop aan geboden. Ook wordt de 
marktpartijen verzocht hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk gelijktijdig en in gelijke tracés aan te 
leggen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom blijven ongewijzigd. Tot 
slot heeft het college besloten de te ontvangen privaatrechtelijke vergoeding in te zetten voor een aantal zaakgerelateerde 
lasten, bijvoorbeeld juridisch advies). 

12.                                         Royeren hypotheek schuldenaar Caparis N.V. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Caparis NV kan de locatie te Sumar, de houtkloverij, verkopen. Deze locatie is echter een van de onderpanden voor een 
hypotheekakte uit 2007. Om de verkoop door te laten gaan moeten alle gemeenten een royementsverklaring afgeven om de 
hypotheek te mogen wijzigen. Het college heeft besloten dat het royement “om niet” uitgevoerd mag worden. Daarnaast heeft 
het college de royementsverklaring getekend. 


