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 1.                          Beleidsplannen van de Veiligheidsregio Fryslân. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman/Esther Verhagen 

Besluit college De Veiligheidsregio Fryslân wil de gemeenteraden haar meerjarenbeleidsplannen ter zienswijze aanbieden. Het gaat om de 
meerjarenbeleidsplannen Veiligheid (crisisbeheersing & brandweer), gezondheid en organisatie. Daarnaast is ook het 
regionaal risicoprofiel die als basis dient voor de meerjarenbeleidsplannen. Aanvullend op het regionaal risicoprofiel zijn er op 
drie instuifbijeenkomsten meningen over de brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg van raadsleden 
en collegeleden van verschillende gemeenten opgehaald. Diverse gesprekken met netwerkpartners en ambtenaren 
gezondheid en openbare orde en veiligheid hebben verder richting gegeven. Deze informatie was mede de basis voor de 
beleidsplannen. Het college verzoekt de raad om in te stemmen met bovenstaan de plannen en de opgestelde zienswijze  
over de beleidsplannen en het conceptrisicoprofiel naar de Veiligheidsregio Fryslân te versturen. 

2.                           Koersdocument Omgevingsvisie provincie Fryslân. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is de provincie Fryslân in 2015 gestart met een open 
planproces om uiteindelijk te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. In deze nieuwe provinciale Omgevingsvisie komen de 
hoofdlijnen te staan van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Fryslân. 
Als voorloper voor de omgevingsvisie heeft de provincie eerst een Koersdocument opgesteld. Dit Koersdocument moet 
Provinciale Staten enig houvast bieden en is richtinggevend bij het opstellen van de uiteindelijke omgevingsvisie. 
Het koersdocument is inmiddels al vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ligt 26 september aanstaande ter vaststelling 
voor bij Provinciale Staten. Het college stemt in met de gemeentelijke reactie op het Koersdocument Omgevingsvisie provincie 

Fryslân  
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3.                           Raadsvoorstel subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De duurzaamheidslening, de blijverslening, de verzilverlening en de stimuleringslening voor de postcoderegeling zijn 
instrumenten om de duurzaamheid te bevorderen en te faciliteren, met als doel dat eigenaars-bewoners duurzaam en langer 
thuis kunnen blijven wonen. Het college stelt de commissie Ruimte van 2 oktober 2018 volgens bijgevoegd raadsvoorstel in 
kennis van het benodigde budget voor de uitvoering van de subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf. Het 
gaat hierbij om de volgende bedragen: 
- voor de verzilverlening als uitwerking van het raadsuitvoeringsprogramma en de door u aangenomen motie van 6 maart 
2018 een bedrag van 300.000 euro beschikbaar te stellen; 
- het budget voor duurzaamheidsleningen binnen de subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf van 500.000 
euro te verhogen naar 700.000 euro; 
- het budget voor de ‘stimuleringsregeling duurzame initiatieven’ te verhogen van 40.000 euro naar 200.000 euro (1e fase); 
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4.                           Najaarsrapportage 2018. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De Najaarsrapportage 2018 maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus. Deze rapportage bevat een prognose van 
het financiële resultaat aan het einde van het jaar. De prognose is gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen tot medio 
augustus 2018. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de volgende zaken:  

-  De Najaarsrapportage 2018 en het negatieve saldo van € 1.891.500; 

-  De stand van zaken van de budgetoverheveling 2017 naar 2018; 

 
En het college stelt aan de raad voor om de prognose van het financiële resultaat 2018 € 1.109.000 negatief te onttrekken aan 
de Algemene Reserve en de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein te verlagen met € 100.000. En de begrotingswijziging 
vast te stellen. 

 
 
5.                           Asverstrooiing, verzoek vergunning. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo (hierna: de stichting) wil op de begraafplaats Fochteloo permanent de 
gelegendheid bieden crematie as te verstrooien. In 2006 verleende u de stichting vergunning voor ingebruikname van een 
strooiveld op de begraafplaats in Oosterwolde, ter grootte van circa 40 m2. De stichting ziet die aan haar verleende 
toestemming nu graag verruimd naar de hele begraafplaats. Voor beide situaties is een vergunning nodig op grond van de 
Wet op de lijkbezorging (art. 66b). Het college heeft besloten om deze vergunning  voor de verstrooiing van crematie-as te 
verlenen.  
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6.                            Benoeming leden adviescommissie Het Fonds 2018-2021. 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Conform artikel 9 lid 1 van de Subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 (vastgesteld door B&W op 28 augustus 2018) stelt het 
college van B&W een adviescommissie in die tot taak heeft te adviseren over de rangschikking van aanvragen die voldoen 
aan de voorwaarden van de genoemde subsidieregeling. 
Het college heeft voor deze commissie de volgende personen voorgedragen: 
- Dhr. Wim Plekkenpol, oud-wethouder van Weststellingwerf en voorzitter van Sportgala Stellingwerven, als voorzitter van de 
adviescommissie; 
- Mevr. Elles Dost, directeur van woningcorporatie Actium, als lid van de adviescommissie; 
- Mevr. Anke Huizenga, bestuurder bij ZuidOostZorg, als lid van de adviescommissie en 
- Dhr. Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep regionaal landschap Drents Friese Grensstreek, als lid van de 

adviescommissie. Het college heeft besloten om  bovenstaande leden en voorzitter van de Adviescommissie Het Fonds 

2018-2021 tot en met 31 december 2021 te benoemen.  

 
7.                            Convenant "Meer muziek in de klas". 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Méér Muziek in de Klas is een landelijke beweging die zich inzet voor structureel muziekonderwijs op basisscholen. Het gaat 
bijvoorbeeld over het verbeteren van de deskundigheid van groepsleerkrachten, het opleiden van vakdocenten en de 
samenwerking van scholen. Dit alles in samenwerking met het onderwijs, opleidingen, culturele instellingen, verenigingen, 
regionale overheden en andere organisaties die zich bezighouden met muziek en/of onderwijs. De landelijke erevoorzitter 
van Méér Muziek in de Klas is Hare Majesteit Koningin Máxima. 
Op lokaal niveau werken in het hele land betrokken partijen met elkaar aan samenwerkingsconvenanten, waarin zij afspraken 
maken om Meer Muziek in de Klas te realiseren. Zo ook in Fryslân. In een convenant hebben o.a. scholen, culturele 
instellingen, amateurverenigingen, opleidingen, gemeenten en provincie opgeschreven dat zij in heel Fryslân goed 
muziekonderwijs willen, beschikbaar voor elk schoolkind. 
Het college heeft besloten om 
a.  aan te sluiten bij de partijen die het convenant "Méér Muziek in de Klas" Fryslân ondertekenen en gezamenlijk tot 
afspraken te komen om goed muziekonderwijs te realiseren, zowel binnen- als buitenschools. 
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b. het actieplan "Méér Muziek in de Klas" Fryslân van Friese gemeenten en provincie Fryslân te onderschrijven. 
c. Wethouder Fimke Hijlkema  te mandateren om op 20 september 2018 het convenant "Méér Muziek in de Klas"  
    Fryslân namens het college te ondertekenen. 


