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1.                                    Inclusie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Er wordt gestreefd naar een Inclusieve Samenleving. Ook als gemeente Ooststellingwerf zijn wij hier mee bezig. Dit gebeurt al 
als het gaat om participatie en in het kader van de Visie op Samenleven. De huidige stand van zaken laat een breder kader zien 
en zorgt voor bewustwording als het gaat om de complexiteit van het geheel. Het dient als basis voor fase 2 van het project, het 
opstellen van een Visie op Inclusie en een Lokale Inclusie Agenda in samenwerking met inwoners/ belangenbehartigers. Het 
college gaat akkoord met de inhoud van het stuk Stand van zaken Inclusie, met de inhoud van de mededeling aan de raad en 
stemt in met het voornemen om het Manifest “Iedereen doet mee” te ondertekenen.  

 
 
2.                                    Pilot gebiedsteam in de school 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Van verschillende kanten hebben ons signalen bereikt dat de uitvoering van de zorg binnen de scholen voor primair onderwijs 
niet altijd soepel verloopt. Zowel de scholen, schoolbesturen, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als gebiedsteam melden dat de 
samenwerking beter kan. Partijen hebben niet voldoende inzicht in elkaars expertise, mogelijkheden en rol. Hierdoor worden 
kinderen met opgroei-, gedrags-, of psychosociale problematiek en hun ouders en leerkrachten minder adequaat ondersteund 
dan zou kunnen. Door laat ingrijpen is soms zwaardere zorg nodig en worden mogelijk onnodige kosten gemaakt. We stellen 
voor een pilot uit te voeren met de aanwezigheid van een gebiedsteammedewerker in de school voor een halve dag in de week, 
gedurende een jaar in vier basisscholen. De pilotscholen (een verdeling over christelijk en openbaar) worden gekozen in 
overleg met de schoolbesturen. Bij de keuze wordt gekeken naar de op de scholen ervaren problematiek en het percentage 
leerlingen dat de afgelopen twee jaar is ondersteund via een jeugdhulpvoorziening. De vraag verschilt per school. Op 
verschillende scholen kunnen in de pilot verschillende werkwijzen en accenten worden gekozen. Na zes maanden volgt een 
tussentijdse evaluatie. Het college stemt in met de ‘Pilot gebiedsteam in de school’ in 2020 en vraagt de raad om Є 33.600 
beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds. 
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3.                                    Verhoging budget brug Molenweg te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college stelt de raad voor extra budget beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fiets- voetgangersbrug Molenweg-
Houtwal. Dit is nodig omdat de prijs voor dit werk substantieel hoger ligt dan een aantal jaren geleden. De hogere bedragen die 
aannemers rekenen bij aanbestedingen is een landelijke tendens.  
De brug wordt geschikt gemaakt voor mindervaliden en de wensen van de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf 
worden in het ontwerp opgenomen. De planning is dat de brug vervangen wordt na het vaarseizoen 2020. Hierdoor ondervindt 
de recreatievaart geen hinder van de werkzaamheden. De werkzaamheden starten na 15 september 2020 en zijn voor 15 mei 
2021 gereed. Het college stelt de raad voor om het budget voor de vervanging van de fiets- voetbrug Molenweg-Houtwal te 
verhogen met € 100.000,-. 

4.                                    Aanvulling beeldkwaliteitsplan woningbouw Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het bestemmingsplan Donkerbroek- West is met betrekking tot de bouw van de woningen voorzien van een beeldkwaliteitsplan 
(BKP). In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken ingediend bij de gemeente voor bouwen van een woning op deze 
locatie. De ingediende plannen voldeden echter niet aan de eisen zoals omschreven in het vastgestelde beeldkwaliteitsplan uit 
2014 (opgesteld in 2013). 
Omdat het beeldkwaliteitsplan intussen 6 jaar oud is, plannen en inzichten zijn gewijzigd (gebruik duurzame materialen, 
toepassen van zonne-energie lijkt het voor de hand te liggen om het huidige beeldkwaliteitsplan- Donkerbroek West- deels aan 
te passen om zo de mogelijkheid te bieden andere materialen toe te passen dan tot nu toe voorgeschreven is. Het college stemt 
in met de gewijzigde projectcriteria beeldkwaliteitsplan Donkerbroek en legt de gewijzigde criteria 6 weken ter inzage voor 
reactie. 
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5.                                    Extra casemanager en pilot gedragspsycholoog team Sociaal Domein – aanvraag uit ambitiefonds 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn klanten die grotendeels voorheen onder de doelgroep van de Wet sociale 
werkvoorziening en de Wajong vielen overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeente naast de reguliere 
bijstandsklanten ook deze doelgroep moet ondersteunen en begeleiden richting arbeidsmarkt. 
De afgelopen jaren zijn er veel mensen vanuit de bijstandsuitkering aan het werk gegaan. Dit is een resultaat van onze aanpak 
en had te maken met de hoogconjunctuur. De mensen die momenteel grotendeels afhankelijk zijn van de Participatiewet 
hebben met name een taalachterstand of een lichamelijke- en/of een psychische beperking. Dit betekent dat het bemiddelen 
van deze doelgroep richting arbeidsmarkt meer inspanning en expertise vergt waardoor re-integratie trajecten langer duren. 
Het kunnen participeren in de maatschappij en zeker het hebben van een betaalde baan wordt door mensen met een 
(psychische) kwetsbaarheid als zeer waardevol ervaren en draagt bij aan herstel. In dit advies wordt vanwege de 
bovengenoemde complexe problematiek, een extra casemanager en (als pilot) een gedragspsycholoog aangesteld. Het college 
stemt in met het aanstellen van een extra casemanager voor het Sociaal Domein  en stelt hiervoor in totaal € 150.000,-- 
beschikbaar uit het ambitiefonds voor de periode van 3 jaar (36 maanden). Daarnaast stemt het college in met de pilot 
‘gedragspsycholoog’ voor het Sociaal Domein en stelt hiervoor in totaal € 75.000,-- beschikbaar uit het ambitiefonds voor een 
periode van 18 maanden. Tot slot stemt het college in met een verlenging van de pilot ‘gedragspsycholoog’ ad. € 75.000,-- voor 
de duur van 18 maanden bij een positieve evaluatie/resultaat.  

6.                                    Herbenoeming babsen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman    

Besluit college De benoemingen lopen voor 4 babsen af, daarom moeten ze herbenoemd worden.  Het college heeft besloten om R. Munting-
Tjoelker, L. Koolhout, E. Welsink en W. Hoogsteder te herbenoemen als buitengewoon  ambtenaar van de burgerlijke stand 
(babs) voor de periode van 3 jaar. 
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7.                                    Indexering tarief Wmo- en leerlingenvervoer 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Jaarlijks past taxibedrijf Kort per 1 januari de tarieven voor het leerlingen- en WMO vervoer aan conform de zgn 
NEA-index, vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Taxi berekent Panteia jaarlijks een raming van de 
kostenontwikkeling voor het komende jaar (2020), maar bepaalt ook de daadwerkelijke ontwikkeling van het voorgaande jaar 
ten opzichte van de raming van dat betreffende jaar (2019). Het verschil wordt dan corrigerend weer verrekend. Het college 
heeft besloten om de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer voor 2020 met  4,7% te indexeren. 

 
 
8.                                    Grondverkoop nabij Nijesteegde 49a te Appelscha aan Liander Infra N.V. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening - door voornamelijk de realisatie van nieuwbouw op het voormalig miniatuurpark - 
nabij de Nijesteegde te Appelscha is Liander Infra N.V. (hierna te noemen Liander) genoodzaakt om een nieuw 
transformatorstation te plaatsen. Hiervoor is Liander op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Deze beoogde locatie betreft 
gemeentegrond (bermstrook / groenstrook) en is gelegen nabij de Nijesteegde 49a te Appelscha (zie bijlage). Liander heeft de 
gemeente verzocht om de benodigde ondergrond te verkopen. Het college heeft besloten om het perceel kadastraal bekend 
Makkinga, sectie C, nummer 7933 (deels) ter grootte van 17 m² te verkopen aan Liander Infra N.V. en hiermee de realisatie van 
een transformatorstation nabij de Nijesteegde 49a in Appelscha mogelijk te maken. 


