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 1.                          Papierinzameling. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In 2013 is een overeenkomst gesloten met Afvalsturing Friesland NV voor de levering van huishoudelijk oud papier. 
Daarnaast is de papierinzameling, met instemming van verenigingen, kerken en scholen, overgedragen aan onze afval 
inzameldienst Fryslân Miljeu (Omrin).  Sinds de overdracht van de papierinzameling aan Omrin in 2013 vindt de inzameling 
plaats met papiercontainers. De papiercontainers worden overdag en elke 4 weken geleegd door een inzamelvoertuig met 
zijbelader. Bij deze efficiënte manier van inzamelen hoeven geen hand- en spandiensten meer worden verricht door 
vrijwilligers van de inzamelende verenigingen, kerken en scholen. Tot 1-9-2013 ontvingen de verenigingen, kerken en 
scholen voor hun werkzaamheden bij de papierinzameling een garantievergoeding per ton ingezameld oud papier. 
Bij de overdracht van de papierinzameling naar Omrin is afgesproken en vastgelegd, dat de verenigingen, kerken en scholen, 
die tot 1-9-2013 daadwerkelijk oud papier inzamelden, gedurende de overeenkomst 2013-2018 de vergoeding voor 
ingezameld oud papier blijven ontvangen. Het college heeft ingestemd met het beëindigen van de vergoeding oud papier aan 
voormalig papierinzamelaars en daarbij te kiezen voor een afbouwperiode van twee jaar en dit te communiceren naar de 
voormalig papierinzamelaars.  

2.                            Vaststelling Project Fonds 3e ronde. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Bij de uitvoering van het Fonds Ooststellingwerf is in de periode 2016-2017 aan 47 projecten subsidie toegekend conform de 
Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016 (SFOW 2016) en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 
(ASVO 2015). 29 projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. Van deze projecten moet de hoogte van het 
subsidiebedrag nog door B&W worden vastgesteld op basis van de verantwoording van de behaalde resultaten.  Het college 
heeft een eenmalige subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf voor een project uit de derde ronde, te weten Dorpspark 
Haulerwijk, vastgesteld. 
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3.                           Bijdrage fietsroutenetwerk. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De provincie Fryslân werkt al enige jaren aan het project “Routenetwerk Fryslân bij de tijd en compleet”, aansluitend op het 
projectplan Zwerven door Fryslân. Omdat gemeente Ooststellingwerf geen deel uit maakt van De Marrekrite (maar van 
Recreatieschap Drenthe) en daarom ook geen onderdeel uitmaakte van het projectplan Zwerven door Fryslân, viel 
Ooststellingwerf formeel buiten de boot wat betreft het meebetalen van de Provincie aan een vernieuwd netwerk. In 
gesprekken met provincie en De Marrekrite is afgesproken dat dit project ook in Ooststellingwerf uitgevoerd kan worden, door 
De Marrekrite als uitvoeringsorganisatie, in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe en met financiële bijdrage vanuit 
de provincie Fryslân. Voorwaarde is – net als bij de andere Friese gemeenten – 50% cofinanciering door Ooststellingwerf, 
zijnde € 29.000,-. Het college heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van € 29.000 voor het verbeteren van  het 
fietsroutenetwerk in de gemeente Ooststellingwerf en dit te financieren uit de Masterplan Appelscha gelden. 

4.                           Afvalinzameling. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Omrin zamelt voor de Gemeente Ooststellingwerf het huishoudelijk afval in. Voor de afvalinzameling is het nodig een 
opstelplaats te hebben voor het (tijdelijk) stallen van de volle en lege afzetcontainers van de inzamelvoertuigen om zo op de 
milieustraat een meer veilige situatie voor de bezoekers te creëren. Het college is akkoord gegaan met het voorstel om  het 
terrein naast de milieustraat omniet beschikbaar te stellen als opstelplaats voor de afzetcontainers van de inzameldienst. Ook 
is het college akkoord gegaan om de gemeenteraad krediet te vragen voor het verharden en geschikt maken van het terrein 
als opstelplaats overeenkomstig bijgevoegde tekening en bestek uit te voeren en deze kosten kosten ten laste te laten komen 
van het product Afval inzameling. 
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5.                           Cliëntervaringsonderzoek Wmo. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het is een jaarlijkse verplichting om een Wmo cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het Rijk gebruikt de opbrengst als een 
vorm van benchmark. Zelf grijpen we dit onderzoek aan om aanvullende vragen te stellen waar we zelf in het kader van onze 
eigen dienstverlening antwoord op willen hebben. Net als vorig jaar heeft bureau KWIZ uit Groningen dit onderzoek 
uitgevoerd. Halverwege juni heeft de Adviesraad een inhoudelijke reactie gegeven. Het gebiedsteam heeft daar weer 
halverwege juli op gereageerd. Het college heeft kennis genomen  van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein over 
het cliëntervaringsonderzoek Wmo en naar aanleiding van het onderzoek en de reactie van de Adviesraad besloten acties in 
gang te zetten ten aanzien van: communicatie (inclusief ondersteuning van naasten), nazorg en wachttijden. 
 


