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Nummer 5 – 5 februari 2019 

 1.                    Taalnota Ooststellingwerf/ verordening Friese taal 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Nederlands is de officiële taal van Nederland. Het Fries is tweede officiële taal in de provincie Fryslân. Nederland heeft via 
Europese afspraken Limburgs, Nedersaksisch, Jiddisj en Sinti-Romanes als regionale of non-territoriale taal erkend. 
Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal 
(Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contact met de gemeente. Dat is geregeld in de Wet 
gebruik Friese taal. 
De wet bepaalt ook hoe in het rechtsverkeer de eed of belofte in het Fries wordt afgenomen. En hoe Friese gemeenten 
regels en een beleidsplan moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal. De wet gebruik Friese taal stelt dat alle 
Friese gemeenten een verordening over de Friese taal moeten opstellen. Het college stelt de raad voor om  in te stemmen 
met de Taalnota Ooststellingwerf en de daarbij behorende Verordening Friese taal vast te stellen. 

 
 
 
2.                         Vervangingsbesluit en Handboek vervanging archiefbescheiden 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college stemt in met een Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf en stelt het bijbehorende 
Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gericht op het 
zaakgericht werken met zaakafhandelingssystemen die gekoppeld zijn aan iDocumenten, vast. Het Handboek is gebaseerd 
op de Archiefwet en aanverwante regelgeving, de Handreiking Vervanging Archiefbescheiden Versie 2.0 van Archief 2020 en 
diverse voorbeelden van vastgestelde handboeken. 
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3.                      Comprix Begroting 2019 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de zorgplicht om te voorzien in 
voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. Ook in het geval het gemeentebestuur het openbaar onderwijs heeft 
verzelfstandigd, zoals in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Een gezonde financiële positie van 
het schoolbestuur is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de openbare scholen. Stichting Comprix heeft 
in art. 23 van het Bestuursreglement opgenomen dat de begroting ter kennisgeving wordt aangeboden aan de 

gemeenteraden van Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Het college neemt de begroting 2019 en het 

meerjarenperspectief 2020 - 2022 van de Stichting Comprix voor kennisgeving aan en stuurt de bijgevoegde ‘Mededeling aan 
de Raad’ aan de Raadscommissie / Raad. 

 
 
4.                      Uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2019-2022/beantwoording schriftelijke vragen WijLokaal 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2019-2022 is via een Mededeling ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. 
WijLokaal heeft een viertal schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen en de beantwoording hiervan zijn bijgevoegd bij dit 
advies. Deze stukken worden aanvullend ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college heeft ingestemd met   
de beantwoording van de schriftelijke vragen van WijLokaal betreffende de uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2019-2022. 
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5.                           Prestatieovereenkomst met Omrin (DVO) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Basisovereenkomst uit 2001 regelt de band tussen gemeente Ooststellingwerf en de BV Fryslân Miljeu Zuidoost en gaat 
over de overdracht van de verschillende reinigingstaken. Via de daaraan gekoppelde Raamovereenkomst heeft de gemeente 
aan het bedrijf BV Fryslân Miljeu Zuidoost (Omrin) opdracht verstrekt om deze reinigingstaken voor de gemeente 
Ooststellingwerf uit te voeren (cluster A, B, D en E). 
Jaarlijks wordt ons de prestatieovereenkomst toegezonden, dit ter beoordeling en ter vastlegging van de afgesproken 
vergoedingen voor de door Omrin uit te voeren reinigingswerkzaamheden. Het college gaat akkoord met de 
Prestatieovereenkomst 2019. 

6.                       Algemene inkoopvoorwaarden 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In 2014 zijn de inkoopvoorwaarden leveringen en diensten binnen de OWO- gemeenten vastgesteld. Er zijn nog geen 
specifieke voorwaarden voor inhuur van derden en ICT-aankopen vastgesteld. Door veranderende inzichten en wetgeving is 
dit het moment om zaken te updaten en aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn op het gebied van aansprakelijkheid 
en digitalisering. Het college heeft het volgende besloten: 
1. De algemene inkoopvoorwaarden levering en diensten OWO 2014 in te trekken per 01.03.19 en de algemene 
inkoopvoorwaarden levering en diensten OWO 2019 per 01.03.2019 vast te stellen; 
2. De aanvullende inkoopvoorwaarden voor inhuur derden OWO 2019 per 01.03.2019 vast te stellen; 
3. De GIBIT-voorwaarden (ICT-voorwaarden) per 01.03.2019 vast te stellen. 
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7.                             Toezicht Wmo 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In de periode september-november 2017 is door de toezichthouder Wmo van de gemeente onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van zorg bij een aanbieder. Hieruit is gebleken dat deze aanbieder niet voldeed aan de wettelijke en contractuele 
eisen. Om die reden is de lokale overeenkomst (t.a.v. dagbesteding en individuele begeleiding) gedeeltelijk opgeschort. Dit 
houdt in dat de indicaties voor bestaande cliënten blijven doorlopen. Voor nieuwe cliënten worden geen indicaties afgegeven; 
hiervoor zoekt het Gebiedsteam een andere passende zorgaanbieder. 
De aanbieder heeft een Plan van Aanpak aangeleverd om tot verbetering te komen. Dit plan is in januari 2018 goedgekeurd 
door de gemeente Ooststellingwerf. 
De aanbieder heeft het afgelopen jaar het Plan van Aanpak uitgevoerd. Hierover heeft de aanbieder gerapporteerd. De GGD, 
OWO-VTH en de toezichthouder Wmo hebben hierop gecontroleerd. De geconstateerde gebreken zijn dusdanig hersteld dat 
de gedeeltelijke opschorting kan worden opgeheven. 

Het college heeft besloten om de gedeeltelijke opschorting van het contract te beëindigen en de aanbieder hiervan op de 

hoogte brengen middels bijgevoegde brief.  
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8.                       Besluit op bezwaar, planschade Jan Frankensingel 14 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Dommerholt Advocaten te Heerenveen heeft namens Theo Wijntjes BV, gevestigd te Elsloo, een bezwaarschrift ingediend. 
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 24 april 2018, waarbij is beslist op de aanvraag van NAAM om een 
financiële tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te kennen. 
Verzoeker stelt dat schade in de vorm van waardevermindering is geleden in verband met de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg te Oosterwolde”. Het college heeft het volgende besloten: 
1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. In te stemmen met het nader advies planschades Jan Frankensingel 14 en 20 Oosterwolde van SAOZ (kenmerk 
3830263); 
3. Het bij besluit van 18 april 2018 toegekende bedrag van € 9.450,-- bij te stellen naar € 7.570,--; 
4. Het bedrag van € 7.570,-- vermeerderd met de wettelijke rente te verhalen op ontwikkelaar Theo Wijntjes BV; 
5. Aan Theo Wijntjes BV de kosten behorende tot het ingediende bezwaar toe te kennen en hiertoe in totaal het bedrag van € 
1.258,50 te vergoeden; 
6. De brief aan bezwaarmaker, derde-belanghebbende, Theo Wijntjes BV vast te stellen; 
7. De brief aan verzoeker vast te stellen. 
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9.                              Besluit op bezwaar, planschade Jan Frankensingel 20 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Dommerholt Advocaten te Heerenveen heeft namens Theo Wijntjes BV, gevestigd te Elsloo, een bezwaarschrift ingediend. 
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 24 april 2018, waarbij is beslist op de aanvraag van NAAM om een 
financiële tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te kennen. 
Verzoeker stelt dat schade in de vorm van waardevermindering is geleden  in verband met de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan “Woningbouw Duistereweg te Oosterwolde”. Het college heeft het volgende besloten: 
1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. In te stemmen met het nader advies planschades Jan Frankensingel 14 en 20 Oosterwolde van SAOZ (kenmerk 
3830263); 
3. Het bij besluit van 18 april 2018 toegekende bedrag van € 12.500,-- bij te stellen naar € 9.650,--; 
4. Het bedrag van € 9.650,-- vermeerderd met de wettelijke rente te verhalen op ontwikkelaar Theo Wijntjes BV; 
5. De brief aan bezwaarmaker, derde-belanghebbende, Theo Wijntjes BV vast te stellen; 
6. De brief aan verzoeker vast te stellen. 


