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 1.                                 Middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019. 
 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Vanaf 2019 worden de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid verdeeld op basis van een nieuwe 
bekostigingssystematiek. Het Kabinet heeft besloten om vanaf 2019 de rijksbijdrage al naar een hogere norm uit te keren. De 
rijksbijdrage 2019 is voor Ooststellingwerf vastgesteld op totaal € 389.456. Voor 2018 ontvingen wij een bijdrage van  
€116.000. Over de wijze waarop de middelen besteed mogen worden bestaat nog veel onduidelijkheid. De rijksbijdrage die 
de gemeenten voor het OAB ontvangen zijn geoormerkte gelden en mogen alleen hiervoor worden besteed. Het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) komt binnenkort met een nadere toelichting. In het eerste kwartaal van 
2019 komen we met nadere advisering over de invulling van de verhoogde OAB middelen. Het college neemt de memo ter 
kennisgeving aan.  

2.                                          Principeverzoek woonbestemming tussen Meidoornlaan 12 en 16 te Haulerwijk.  

Portefeuillehouder Jouke Jongsma / Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 7 juli 2017 is er door Makelaardij Bos & Mulder een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een 
woningbouwkavel aan de Meidoornlaan tussen nummers 12 en 16 te Haulerwijk. De reden van dit verzoek was dat op dat 
moment de woning op Meidoornlaan 16 al lange tijd te koop stond en men de woning inclusief naastgelegen weiland beter 
verkoopbaar wilde maken door een kavel met een extra bouwrecht voor een woning mogelijk te maken.  Op 31 juli 2017 is 
het verzoek besproken in de Intake Ruimtelijk Ordening. Het verzoek is toen ambtelijk niet gehonoreerd. De redenatie was 
dat in de Woonvisie 2017-2022 en in het Woonplan 2011-2020 een duidelijke voorkeur is uitgesproken voor inbreiding boven 
uitbreiding. 18 december 2017 is er een aangepast principeverzoek ingediend. Het college heeft besloten  geen medewerking 

te verlenen aan het principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming op het perceel aan de Meidoornlaan tussen 
nummers 12 en 16 te Haulerwijk van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ ten behoeve van de bouw van één woning.  
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3.                                  Beantwoording brief burger n.a.v. beantwoording aanvullende zienswijze. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 18 september 2018 heeft NAAM een aanvullende zienswijze ingediend m.b.t. de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 
bouw van het zonnepaneelveld Molenbosch. Op 6 november 2018 is uw college akkoord gegaan met de beantwoording van 
deze aanvullende zienswijze. NAAM heeft als reactie op de antwoordbrief van 6 november jl. een brief geschreven. Het 
college stemt in met het voorstel geen inhoudelijke reactie te geven op brieven, vragen, e-mail of andere vormen van 
correspondentie m.b.t. Zonnepaneelveld Molenbosch zolang het beroep in deze zaak nog onder de rechter is en bijgaande 
antwoordbrief aan burger vast te stellen en ondertekenen.  

 
 
4.                                  Prestatieafspraken 2019. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Conform de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf voor het jaar 2019 prestatieafspraken gemaakt met haar 
twee grootste corporaties te weten Actium en WoonFriesland en haar huurderbelangenverenigingen MEVM en De 
Bewonersraad. Deze afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Ooststellingwerf en sluiten 
aan op gemeentelijk woonbeleid. Het college stemt in met de prestatieafspraken 2019, overeengekomen met  

 Actium en MEVM 

 WoonFriesland en De Bewonersraad 
En Portefeuillehouder Fimke Hijlkema het mandaat tot ondertekening van de prestatieafspraken te verlenen. 
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5.                                           Overeenkomst VluchtelingenWerk Noord Nederland 2019. 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Inburgeringsplichtige asielzoekers en nareizende inburgeringsplichtige gezinsleden hebben recht op maatschappelijke 
begeleiding. Hiervoor is een structureel landelijk budget beschikbaar. Met deze bijdrage in de kosten kunnen gemeenten 
asielgerechtigde asielzoekers en hun nareizende inburgeringsplichtige gezinsleden maatschappelijke begeleiding bieden. Het 

college heeft besloten om voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielgerechtigden, 

inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden en het wekelijke spreekuur een overeenkomst aan te gaan met 
VluchtelingenWerk Noord Nederland (VWNN) voor de periode van een jaar, ingaande op 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2019 en in te stemmen met het dekken van het tekort voor 2019 door het budget statushouders. 

6.                                  Evaluatie vervoerspilot DRIVE. 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2017 is de pilot DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) gestart. Hiermee worden inwoners door vrijwilligers van en 
naar dagbesteding gebracht met taxibusjes voor leerlingenvervoer op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn. Na een 
jaar hebben we deze pilot geëvalueerd. De primaire insteek (vervoersprobleem dagbesteding oplossen) is behaald. De 
maatschappelijke doelstelling (mensen niet thuis laten zitten, dagopvanglocaties open houden) is behaald. DRIVE blijkt ook 
een zinvolle dagbesteding te zijn voor vrijwilligers c.q. re-integratie traject. In 2019 bekijken we of de DRIVE anders ingericht 
kan worden (uitbreiden met WLZ vervoer? Andere vervoersvragen oppakken? Zoals tijdelijk vervoer naar GGZ, fysiotherapie 
etc., sociaal vervoer, indicatie vrije dagbesteding etc. In het kader van bestrijden eenzaamheid kan DRIVE als instrument 
breder worden ingezet. Het college neemt kennis  van de evaluatie van het vervoerspilot DRIVE en continueert DRIVE in 
2019 en onderzoekt andere mogelijkheden. 
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7.                                   Resultaten Burgerpeiling 2018. 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft in augustus 2018 akkoord gegeven op het uitvoeren van een Burgerpeiling. De vragenlijsten waren gericht 
op verschillende maatschappelijke onderwerpen en de rol van de gemeente.  De opbrengst van de peiling kan beschouwd 
worden als een nulmeting, zodat we over enkele jaren een zelfde meting weer kunnen doen. Onze inspanningen op het 
gebied van burgerparticipatie, overheidsparticipatie, toegang tot zorgorganisaties, doorontwikkeling van het gebiedsteam, het 
versterken van het voorveld (algemene voorzieningen) en een krachtiger samenleving kunnen allemaal een effect hebben op 
de scores. Met deze peiling hebben we een instrument in handen om over enige tijd ook cijfermatig hierover iets te kunnen 
zeggen. Het college neemt de resultaten van de Burgerpeiling 2018 ter kennisneming aan (publicatie 
Waarstaatjegemeente.nl) en neemt de opvallende zaken mee in de beleidsvoorbereiding Visie Sociaal Domein, 
Dienstverlening, Omgevingswet en Overheidsparticipatie 

8.                                    Eindoverzicht actiepunten n.a.v. verslag Visitatiecommissie. 
 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Om de digitale gemeente een succes te maken is informatieveiligheid een randvoorwaarde. Gemeenten hebben met het 
aannemen van de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ in de BALV op 29 
november 2013 de urgentie van het informatieveiligheidsvraagstuk erkend en besloten om deze opgave samen op te pakken. 
Op basis van de Resolutie Informatieveiligheid is de Visitatiecommissie Informatieveiligheid ingesteld om op bestuurlijk 
niveau stimulans en versterking van perspectief te organiseren, mede door het (van elkaar) leren te bevorderen. Belangrijk 
aandachtpunt van de Commissie is om het leren van gemeenten die al ver gevorderd zijn te stimuleren. Daarom heeft de 
Commissie ervoor gekozen om een diverse selectie van ongeveer 120 gemeenten te benaderen. Zo ook de gemeente 
Ooststellingwerf. Het college neemt kennis van het eindoverzicht m.b.t. de uitwerking van de actiepunten n.a.v. het verslag 
van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid. 
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9.                                  Toekenning jaarlijkse subsidies 2019. 

Portefeuillehouder Verhagen, Hijlkema, Jongsma, Bos en Oosterman 

Besluit college Voordat de instellingen via een beschikking geïnformeerd worden, dient het college overeenkomstig de Algemene Subsidie 
Verordening Ooststellingwerf 2018 (ASVO 2018) in te stemmen met de subsidietoekenning 2019. 
Bij subsidies wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- jaarlijkse en eenmalige subsidies 
- subsidies van € 10.000 en meer en subsidies onder de € 10.000 
Het college stemt in met de toekenning van de jaarlijkse subsidies 2019 en met de bijgevoegde memo aan de raad. 

10.                                 Bestuur Stichting Klaas Tadema Fonds. 
 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De Stichting Klaas Tadema Fonds (SKTF) is in 1910 opgericht door de erfgenamen van de familie Tadema. Doelstelling van 
de Stichting is de verfraaiing, bloei en ontwikkeling van het dorp Oosterwolde te bevorderen, alsmede het onderhoud van de 
familiegraven in Oosterwolde, Den Helder (Huisduinen) en Jakarta (Batavia). Genoemde graven zijn recentelijk in goede 
staat van onderhoud gebracht, uitgezonderd het graf in Jakarta. De hedendaagse toestand in Indonesië verhindert dat.  Vorig 
jaar heeft uw college goedkeuring gegeven om de SKTF te ontbinden en de resterende gelden te schenken aan de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk te Oosterwolde. Het bestuur kon vanwege incompleetheid, de hoge leeftijd van de bestuursleden 
de werkzaamheden niet goed voortzetten. De resterende gelden zullen na ontbinding worden overgedragen aan de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk te Oosterwolde. Deze stichting zal de werkzaamheden verder voortzetten. Inmiddels is de 
voorzitter van de SKTF overleden en de overige bestuursleden hebben hun termijn er op zitten. Om het proces van de 
overdracht en ontbinding van de SKTF te volbrengen, moet uw college nieuwe bestuursleden (her)benoemen. Het bestuur 
stelt voor om de heer H. de Haan als voorzitter te benoemen en de heer J. Dijkstra als secretaris te herbenoemen. Het 
college gaat hiermee akkoord.  
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11.                                   Vaststelling subsidies LEJA / VVE schooljaar 2017 – 2018. 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Stichting Scala en Stichting Comprix hebben verslagen van de gehouden activiteiten en de financiële verantwoording 
daarvan ingediend. De subsidies voor de (b) VVE Piramide Training, coördinatie en tutoren, (c) VVE Thuis, (d) VVE 
Taalniveau 3F in Kinderopvang, (e) Brede School en naschoolse activiteiten en de (f) Schakelklas zijn conform de 
toekenningsbeschikkingen vastgesteld door het college. Op een aantal posten (b, c en e) zijn door Scala meerkosten 
gemaakt. Deze extra kosten bedragen € 3.009. Op de subsidie voor de (a) VVE Peuterspeelgroepen is een geringe 
onderbesteding van € 676. De onderbesteding wordt eenmalig gecompenseerd met de gemaakte overbestedingen. 

12.                                   Concept - ‘Op weg naar een inclusief Ooststellingwerf’ 2019 – 2021.  

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 20 november is door het college de concept notitie ‘Op weg naar een inclusief Ooststellingwerf’ 2019 – 2021 vastgesteld. 
Huidig beleid over de Participatiewet (2015 – 2018) loopt dit jaar af. In die drie jaar is er veel bereikt en veranderd en nu is er 
inhoudelijk behoefte aan beleid wat aansluit bij de huidige situatie. Als stip op de horizon willen we een inclusief 
Ooststellingwerf, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. 
Met deze memo informeren we over het te doorlopen proces van beleidsbepaling en- uitvoering, aansluitend bij de gewenste 
wijze van participatief werken. Dit betekent dat ook onze partners, zoals inwoners en werkgevers, invloed kunnen hebben op 
het beleid en de uitvoering. Uiteraard moet dit passend zijn binnen de wettelijke taken. Het kan dus echter wel inhoudelijke 
gevolgen hebben. Het college legt het concept ter informatie voor aan de raad.  
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13.         Rapportage Interne Controle Interim 2018 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de ‘Rapportage Interne Controle Interim 2018’ over het eerste halfjaar van 2018. De 
financiële verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.         Indexering tarief Wmo- en leerlingenvervoer 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2009 zijn wij (na Europese aanbesteding) een raamovereenkomst aangegaan met Personenvervoer Kort 
voor de uitvoering het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Volgens die raamovereenkomst volgen we voor 
prijsindexeringen jaarlijks de NEA-index. Voor 2019 komt de NEA index op +2,2% uit. In lijn met de voorgaande jaren heeft 
het college besloten om de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer voor 2019 met 2,2% te indexeren. 
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15.         Subsidie Wel-Zijn op dorpse schaal 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Wel-Zijn op dorpse schaal in Oldeberkoop is een burgerinitiatief. Vanuit ‘MeJander’ is men gestart met het organiseren van 
betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau. Vorig jaar is men gestart met dagbesteding voor ouderen. Hiervoor 
hebben wij € 5.000 subsidie verleend. De dagbesteding groeit en draait inmiddels twee dagen in de week. De financiële 
afhankelijkheid van lokale fondsen komt onder druk te staan, voor 2019 zijn bijdragen toegezegd van de kerk en plaatselijk 
belang maar dat is niet voldoende. Een initiatief als in Oldeberkoop past prima binnen het sociaal domein zoals dat nu in 
ontwikkeling is. Daarom heeft het college besloten om de Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal voor 2019 een subsidie van € 
10.000 toe te kennen. 
 

16.          Verruiming sluitingsuur voor ’T Scha in Appelscha en Het Anker in Elsloo. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen aan Cafe ’t Scha en Het Anker. De vergunning houdt in dat in het 
weekend de deuren sluiten om 03:00 en dat de bezoekers om 04:00 de zaak moeten hebben verlaten. Voor de overige 
dagen geldt de deuren dicht om 01:00 en om 02:00 moeten de bezoekers de zaak verlaten hebben. 
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17.         Uitvoeren van motie (windmolens 2.0) 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeenteraad heeft op 16 oktober in zijn vergadering een motie aangenomen met als onderwerp Windmolens 2.0. Met 
deze motie vraagt de raad het college om er bij Provinciale Staten op aan te dringen toestemming te geven voor een proef 
met windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter. Het college heeft daarom een besloten om een brief te sturen 
aan de Provinciale Staten van Fryslân. 

18.          Werving nieuwe gemeentesecretaris/Algemeen directeur 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het profiel en de wervingsprotocol voor de Nieuwe gemeentesecretaris/Algemeen directeur.  


