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1.                                       Gemeentelijke regelgeving en gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college De raad heeft het college in het Uitvoeringsprogramma de opdracht gegeven de gemeentelijke regelgeving kritisch tegen het 
licht te houden. De gemeentelijke regelgeving en de niet-wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen (GR) moeten 
worden geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt – indien zinvol – nader onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van deze 
regels en regelingen. 
 
Bovengenoemde inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het college heeft besloten om de raad te informeren via een 
mededeling. 

2.                                           Keuze deelprogramma’s 2020 Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten om bij de uitvoering van de Visie op Samenleven de volgende vier deelprogramma’s in 2020 centraal 
te stellen en de volgende portefeuillehouders als primaathouder aan te wijzen: 
a) Opgave Meedoen: Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt (wethouder Bos) en Mensen doen mee aan het 
maatschappelijk leven (wethouder Esther Verhagen) 
b) Opgave Samenleven: Mensen maken gebruik van de sociale, culturele en sportinfrastructuur (wethouder Esther Verhagen) 
c) Opgave Gezondheid: Mensen ervaren dat rekening wordt gehouden met het proces van ouder worden (wethouder Esther 
Verhagen) 
d) Opgave Goed opgroeien: Jeugdigen en ouders voelen zich ondersteund bij opvoeden en opgroeien (wethouder Esther 
Verhagen). 
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3.                                              Advies ASDO bij rapportage fase 2 Taskforce Grip op het sociaal domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De ‘Taskforce Grip op het sociaal domein’ heeft twee rapportages uitgebracht over de jeugdhulpkosten. Rapportage fase 1 ging 
over inzicht, Rapportage fase 2 over interventies. De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf heeft, op verzoek, advies 
uitgebracht over de voorgestelde interventies in het ‘Rapport fase 2’. Het college heeft kennis genomen van het advies van de 
Adviesraad. Ze reageren op het advies met een brief. Het advies en de reactie van het college wordt ter kennisgeving gestuurd 
naar de Raad. 

 

4.                                             Machtiging C. Meilof 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Er is bezwaar ingediend tegen een besluit om een subsidieaanvraag af te wijzen. 17 oktober is er een hoorzitting. Het college 
heeft besloten dat mevrouw C. Meilof gemachtigd wordt om het college te vertegenwoordigen in de procedure rondom de 
behandeling van het bezwaarschrift. 
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5.                                              Grondverkoop aan Liander Infra N.V. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening nabij de Menneweg te Appelscha is Liander Infra N.V. genoodzaakt om een nieuw 
transformatorstation te plaatsen. Daarom heeft het college besloten om het perceel kadastraal bekend Makkinga, sectie K, 
nummer 545 (deels) ter grootte van 15 m² te verkopen aan Liander Infra N.V. en hiermee de realisatie van een 
transformatorstation nabij de Menneweg 1 in Appelscha mogelijk te maken. 

6.                                               Principeverzoek Camping Kuinderloo Makkinga 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming van het perceel grenzend aan camping 
Kuinderloo in Makkinga (kadastraal bekend Makkinga, sectie G, nummer 187) ten behoeve van een natuurlijk overgangsgebied 
tussen de camping en de agrarische omgeving. Om mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het 
college heeft besloten hier voor de duur van twee jaar, onder voorwaarden, in principe medewerking aan te verlenen. 

7.                                               Reactie op advies van Adviesraad Sociaal Domein op Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd advies uit te brengen over de Visie op Samenleven. Het college heeft kennis 
genomen van het advies en heeft besloten om te reageren door middel van een brief. Daarnaast heeft het college besloten om 
het advies en de reactie van het College hierop ter kennisgeving te sturen aan de Raad 
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