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1.                                 Dementievriendelijk Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college informeert de raad over het dementievriendelijk maken van Ooststellingwerf, als uitwerking van de Doe-
agenda ouderen.  

2.                                   Subsidie Stichting Hartveilig 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf te ondersteunen in het realiseren en onderhouden 

van een goede dekking van het netwerk van vrijwilligers en de automatische externe defibrillatoren. En daarvoor: 

1. De Stichting eenmalig een bedrag van € 10.000,- toe te kennen voor de aanschaf van AED’s en kasten. 

2. De Stichting een subsidie van € 10.792,- voor de exploitatie en onderhoud van het netwerk en € 350,- voor 

de kosten die vrijwilligers maken toe te kennen voor de jaren 2022, 2023 en 2024. 

3. De kosten van het oprichten van de Stichting te vergoeden, eenmalig maximaal € 750,-. 
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3.                                  Subsidie Stichting Vakantiespel 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de structurele subsidie vanaf 2022 voor de Stichting Vakantiespel. De 

subsidie te verhogen met een bedrag van € 2.561,- tot € 10.250,-. Deze subsidie te betalen uit het budget 

Vrijwilligersbeleid. 

4.                                   Subsidieverantwoording 2020, Muziekfederatie Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van de subsidie 2020 van € 20.727 aan 

Muziekfederatie Ooststellingwerf. 

5.                                   Monitor aanbevelingen vanuit ML en VIC-rapportage 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De actiepunten die voortkomen uit de managementletter en de VIC-rapportage worden jaarlijks gebundeld in een 

monitor. Het college heeft kennis genomen van de ‘Monitor aanbevelingen vanuit de ML en VIC-rapportage 2020’ 

met daarin de stand van zaken per 1 februari 2022. 
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6.                                   Collegeadvies Archiefjaarverslag 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft het archiefjaarverslag 2021 vastgesteld. Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de 

zorg en het beheer van het archief. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van: 

1. Het ‘Verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO’ versie 4.2. 

2. De nieuwe planning van het ‘Toezichtsplan IBT OWO gemeenten Archief- en Informatiebeheer 2020-2023’. 

Het college informeert de raad via een mededeling. 

7.                                 Onderzoek Gemeentemagazine 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Vanuit de gemeenteraad is het verzoek gekomen om onderzoek te doen naar de behoefte van de gemeentegids bij 

inwoners. Dit onderzoek is in 2021 uitgevoerd, door middel van een vragenlijst. Deze zat op papier bij het 

gemeentemagazine 2022, maar kon ook online ingevuld worden via het inwonerspanel. In het onderzoek is 

gevraagd naar de algemene behoefte aan een gemeentegids en welke vorm gids de voorkeur heeft. Op basis van 

de uitkomsten van het onderzoek heeft het college besloten om de gemeentegids te behouden en deze voortaan uit 

te geven in de vorm van een magazine, zoals voor het gemeentemagazine 2022 ook al gebeurde. Het college 

informeert de raad via een mededeling. 
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