
 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

Nummer 35 – 2 oktober 2018 

  
1.                            Vaststelling project Fonds Ooststellingwerf uit de eerste 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 en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 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 besloten om het 
subsidiebedrag voor het project ‘Fochteloo, meer bezoeker, meer vrijwilligers’ vast te stellen op het volledige aangevraagde 
bedrag omdat in de verantwoording van het project duidelijk is aangetoond dat alle activiteiten conform de aanvraag zijn 
uitgevoerd.  
 

2.                            Verlenging uitvoeringsperiode project Fonds eerste ronde. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Mozaïek Makkinga Samen die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds Ooststellingwerf 
heeft een verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Het betreft een project uit de eerste ronde. 
In verband met de verbouwing van het dorpshuis zijn zij niet in staat om goederen te bestellen die direct op de juiste plaats 
terecht dienen te komen, zoals bijvoorbeeld de kluis. Zij verzoeken hierom de einddatum uit te stellen tot 1 maart 2019. Het 

college verleent het aangevraagde uitstel en vraagt de aanvragers een beschikking te sturen waarin de nieuwe einddatum is 

opgenomen en waarin staat dat deze de oude beschikking vervangt. 
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3.                            Voortgang armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Recent zijn verschillende rapportages binnengekomen. Bureau Kwiz heeft op ons verzoek onderzoek gedaan naar het 
armoedebeleid op twee terreinen: 
rapportage 1: de grootte en samenstelling van de minimapopulatie in onze gemeente en 
rapportage 2: de behoeften van de doelgroep: kennen ze het aanbod en wat missen ze? 
Daarnaast heeft de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht naar de toegang van gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Het college neemt kennis van de rapportages van Kwiz over het armoedebeleid en van de rapportage van de Nationale 
ombudsman over de toegang tot schuldhulpverlening en stuurt deze stukken ter informatie aan de raad. 

4.                            Monitor Sociaal Domein. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Sinds de drie decentralisaties met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor grote delen van hulpverlening en 
zorg aan mensen van alle leeftijden. Dichtbij de mensen die deze hulp en zorg nodig hebben. In onder meer het Beleidsplan 
WMO, de contourennotitie notitie gebiedsteams, het Beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ en de nota Armoedebeleid staan onze 
ambities op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, re-integratie en participatie en armoede verwoord. 
De specialisten van de fracties hebben meegedacht bij de totstandkoming van deze monitor. Het college is akkoord om de  
memo ‘Monitor Sociaal Domein’ en de ‘Monitor Sociaal Domein’  ter informatie naar de commissie Samenleving te sturen. 
 

 


