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 1.                        Subsidie aan Scala ‘voorkomen onderwijs-achterstanden 2018–2019’ 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de reguliere Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) subsidieaanvragen van Scala weer 
binnen gekomen voor de uitvoering van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De subsidies worden in de gemeentelijke 
(meerjaren) begroting meegenomen. De te verlenen subsidies zijn geindexeerd met 2,5%. De verstrekte subsidie moet voor 
1 november van het volgend schooljaar worden verantwoord. De versterkte subsidie wordt daarna definitief vastgesteld. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Voor de uitvoering van het ‘voorkomen onderwijsachterstanden’ in het schooljaar 2018-2019 uit te gaan van de 
huidige uitvoeringsagenda LEJA. De onderwijsmiddelen tot een bedrag van € 389.338, zoals die in de gemeentelijke 
begroting 2018 en 2019 zijn opgenomen, hiervoor in te zetten. 

2. De subsidie voor het schooljaar 2018–2019 toe te kennen aan Stichting Scala tot een bedrag van € 339.102 voor de: 
    VVE-peuterspeelgroepen € 116.482 
    VVE-tutoren €  95.643 
    VVE-coördinatie € 33.317 
    VVE-Piramidetraining € 22.275 
    Brede School (coördinatie en naschoolse activiteiten) €.71.385 

3. Voor de uitvoering van de Onderwijsmonitor € 14.990 beschikbaar te stellen ten laste van het beschikbare budget. 
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2.                         Aanpassen subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Zie persbericht 

3.                         Advies Burgerpeiling WaarstaatjeGemeente 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college VNG heeft een nieuw dashbord gemaakt. Hierop zijn gegevens te vinden over de beleving van inwoners over hun buurt, de 
contacten met elkaar en de overheid en algemeen welbeleven. Voor de beweging richting samenleving en de wens om in te 
zetten op participatie, levert deze burgerpeiling ons relevante basis gegevens op. Deze gegevens zijn waardevolle input voor 
de dorpsgesprekken en kunnen dienen als nulmeting op meerdere beleidsterreinen. Daarom heeft het college besloteno m 
een standard burgerpeiling welzijn van “waarstaatjegemeente.nl” uit te voeren, aangevuld met de module 
“samenredzaamheid”. 
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4.                         Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg en/of bouw van het Zonnepaneelveld Molenbosch bij  
Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 25 augustus 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik 
van het Zonnepaneelveld Molenbosch bij Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar. 
 
De raad heeft op 19 december 2017 besloten om de ontwerp-vvgb te geven. Bij de behandeling van deze ontwerp-verklaring 
in de raad werd duidelijk dat er bij een deel van de bewoners van de omgeving van het voorgenomen zonnepaneelveld 
bezwaar was tegen de aanleg en/of bouw van het veld. Hierop heeft voormalig wethouder Van de Boer toegezegd bereid te 
zijn als voorzitter op te treden van het door de aanvrager van de vergunning voorgestelde overleg met onder andere de 
betreffende inwoners. Het doel van dit overleg was om te verkennen op welke manier aan de bezwaren tegen het 
zonnepaneelveld tegemoet kon worden gekomen.  Het overleg met bewoners van de omgeving heeft plaatsgevonden in 
gespreksavonden op 10 januari 2018 en 7 maart 2018. 
 
Op 10 april 2018 heeft uw college o.a. besloten (bijlage 2) de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpvvgb 
ter inzage te leggen en de ontwerp-omgevingsvergunning, na de terinzagelegging, ambtelijk aan te 
(laten) passen naar aanleiding van het overleg met de bewoners van de omgeving van het voorgenomen 
zonnepaneelveld. 
 
Het college heeft nu besloten om in te stemmen met de nota van zienswijzen en de daarin opgenomen reacties op de 
ontvangen zienswijzen. En de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De 
omgevingsvergunning, met wijzigingen, wordt verleend onder voorwaarde dat door de gemeenteraad een verklaring van 
geen bedenkingen wordt afgegeven. 
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5.                         Het Fonds 2018-2021 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Zie persbericht 

6.                         Begrotingswijziging GR SW Fryslân 2018 definitief 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 22 mei is door de GR SW Fryslân een brief aan de gemeenteraden verzonden, waarin de begrotingswijziging is 
aangekondigd. Het college heeft de begrotingswijziging 2018 GR SW Fryslân voor kennisgeving aangenomen. En heeft 
besloten om de begrotingswijziging 2018 GR SW Fryslân ter kennisname voor te leggen aan de raad. Het college adviseert 
de raad om een zienswijze te geven. Dit heeft als doel om discussie te veroorzaken over de transitie en met de hoop dat de 
te volgen governance structuur vanuit de inhoud wordt bekeken en beoordeeld en dat daar snel stappen in worden 
gemaakt. 


