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1.                           Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2018, Toezichtsjaar 2017 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht is er een verandering opgetreden in de verantwoordings- 
en controletaak binnen de gemeenten en in de provinciale toezichtrol. De controle op medebewindstaken is door deze wet 
nog sterker komen te liggen bij de gemeenteraad (horizontaal toezicht). 
Het uitgangspunt is dat de provincie als toezichthouder in beginsel niet meer wil weten dan de gemeenteraad. Op basis van 
de aan de raad verstrekte informatie zal de provincie elk jaar een oordeel vormen. De risicogerichte aanpak zal ook gevolgen 
hebben voor de intensiteit van het toezicht. Daar waar de risico’s worden gesignaleerd zal de intensiteit van het toezicht 
toenemen en daar waar gemeenten goed presteren zal de toezichtslast afnemen. Het college neemt kennis van het 
totaalbeeld over toezichtsjaar 2017. Daarnaast stemt het college in met de aanpak van de verbeterpunten en met 
doorgeleiding van het raadsvoorstel en raadsbesluit. 

 
 
2.                        Beslissing op bezwaarschrift Wob-verzoek 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 17 januari 2019 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) 
een hoorzitting gehouden over het bezwaar van de bezwaarmakers van 21 november 2018 tegen het besluit van het college 
van 13 november 2019. Dit besluit betreft een besluit op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Op 22 januari 2019 adviseert de commissie het college om in de beslissing op bezwaar de datum van het primaire 
besluit te corrigeren en aan te geven dat alle documenten waar het verzoek van bezwaarden betrekking op heeft, verstrekt 
zijn. Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van 
bezwaarmakers van 21 november 2018 ongegrond te verklaren en de besluitdatum van het besluit te wijzigen (wegens een 
kennelijke verschrijving). 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

3.                        Werkvoucher  Fryslân Werkt! 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Per 1 december 2018 eindigt de Werkvoucherregeling in het kader van ESF ‘Brug naar Werk II’. De Werkvoucher is een 
plaatsingssubsidie aan de werkgever voor het bieden van een dienstverband waarmee een inwoner uitkeringsonafhankelijk 
wordt. Uit een inventarisatieronde van de regionale ESF-projectleider is gebleken dat werkgevers en uitvoering de 
Werkvoucher waarderen. De regeling is aantrekkelijk vanwege de administratieve eenvoud van zowel aanvragen als 
verstrekken.  De Werkvoucher is effectief ingezet door deze niet standaard aan te bieden en breed te communiceren. De 
ambtelijk medewerker beoordeelt of hiermee de werkgever over de streep getrokken kan worden. In het afgelopen anderhalf 
jaar zijn er binnen Fryslân Werkt! 237 Werkvouchers verstrekt. Binnen onze gemeente zijn in 2017 15 en in 2018 18 
Werkvouchers verstrekt. Het college is akkoord met het regionaal uniform vaststellen van de Werkvoucher per 1 januari 
2019. 

 
 
4.                             Stand van zaken Visie Sociaal Domein - februari 2019 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In april 2018 heeft de gemeenteraad besloten te komen tot één visie voor het Sociaal Domein. Met de visie willen wij 
samenhangend beleid maken (vanuit de opgaven die inwoners ervaren). Ook willen we het beleid in samenwerking met 
inwoners, dorpen/buurten en partners uit zorg, werk, onderwijs en welzijn maken én uitvoeren. 
In mei 2018 is de voorlopige inhoudsopgave voor de nieuwe visie door de Raad vastgesteld en is een stappenplan gemaakt 
om te komen tot deze visie. In september 2018 is de Raad via een memo bijgepraat over de stand van zaken rond de Visie 
Sociaal Domein. In december 2018 is een tussenstand gepresenteerd in de Commissie Samenleving. 
Het college neemt kennis van de stand van zaken rond de visie sociaal domein. Stelt de Adviesraad Sociaal Domein hiervan 
op de hoogte door een mededeling en agendeert deze mededeling ter informatie voor de vergadering van de Commissie 
Samenleving van 12 maart 2019. 
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5.                               Machtiging Bootsma en Ausems 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Er is bezwaar ingediend tegen de weigering om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging voor het 
perceel tussen Zuideinde nummer 9 en 11 te Fochteloo. De commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de 
commissie) heeft op 21 maart 2019 een hoorzitting geagendeerd ter behandeling van dit bezwaar. 
Bootsma en Ausems hebben het primaire besluit voorbereid en zijn daarom uitgenodigd om het college te vertegenwoordigen 
bij de hoorzitting. Het college heeft besloten de machtiging te verstrekken.  

 
 
 
6.                         Aanpassingen verhaalscontract planschadevergoeding 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De gemeente hanteert sinds jaren hetzelfde verhaalscontract planschadevergoeding met natuurlijke personen of 
rechtspersonen die een planologische maatregel willen realiseren. De eventueel te vergoeden planschade wordt door de 
gemeente betaald en middels het verhaalscontract planschadevergoeding verhaald op de verzoeker van de planologische 
maatregel. Het huidige verhaalscontract is tegen het licht gehouden en geactualiseerd 
De (rechts)persoon die een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade indient (aanvrager), maakt daarbij gebruik van een 
digitaal webformulier. Dit formulier is, in het kader van planschade in brede zin, tevens tegen het licht gehouden en dient 

geactualiseerd te worden. Het college heeft besloten om het geactualiseerde verhaalscontract planschadevergoeding vast te 

stellen; Deze overeenkomst als standaardcontract te hanteren bij een te sluiten planschadeverhaalsovereenkomst mits 
planschade nog niet anderzijds verzekerd is en het aangepaste aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade te 
hanteren. 
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7.                           Beleidsregels Wmo 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In 2015 is er een nieuwe versie van de Wmo in werking getreden. Juristen waren ten tijde van de invoering landelijk van 
mening dat deze Wmo, in tegenstelling tot vorige versies, niet langer ruimte bood voor een financiële tegemoetkoming. 
Ondersteuning kon alleen in de vorm van zorg in natura of pgb worden geboden. Om die reden hebben wij in de 
beleidsregels de financiële tegemoetkoming voor vervoer geschrapt.  Inmiddels is uit uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep gebleken dat de Wmo 2015 wel degelijk ruimte biedt voor financiële tegemoetkomingen. Het gebiedsteam ziet deze 
mogelijkheid graag weer terugkeren in ons beleid. Dit betreffen weliswaar uitzonderingen maar het gebiedsteam ziet kans om 

hierdoor meer maatwerk te leveren tijdens de keukentafelgesprekken. Het college heeft daarom besloten de beleidsregels 

Wmo, onderdeel vervoer, per 1 januari 2019 uit te breiden met de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming te 
verstrekken. 

 
 
8.                          Mandaat Verleningsbeslissing Uithuisplaatsing 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Doordat de gemeente een verleningsbeslissing moet afgeven, weet de kinderrechter dat de gemeente op de hoogte is van de 
situatie van het kind. Er moet namelijk ook een korte toelichting van de situatie bij waaruit de betrokkenheid van de gemeente 
blijkt. Bovendien is met de verleningsbeslissing gegarandeerd dat de gemeente de kosten van de voorziening draagt. 
Momenteel wordt de verleningsbeslissing voorbereid door de Beleidsadviseur Jeugdhulp en ondertekend door de wethouder 
Jeugdhulp. Het is echter wenselijk om dit te mandateren naar de teamleider GBT en het Ondersteuningsteam GBT, omdat zij 
de expertise hebben om deze zaken te beoordelen, SKJ-geregistreerd zijn en een goede bereikbaarheid ten behoeve van de 
Raad voor de Kinderbescherming kunnen bieden. Het college heeft besloten de teamleider Gebiedsteam en de leden van het 
Ondersteuningsteam Ooststellingwerf te mandateren voor het nemen van de verleningsbeslissing ten behoeve van het 
indienen van een verzoek tot uithuisplaatsing door de Raad voor de Kinderbescherming op grond van artikel 1:265b lid 2 BW 
jo artikel 2.3. lid 1 Jeugdwet. 


