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Nummer 12 – 30 maart 2021 

 

1.                               Verantwoording informatieveiligheid ENSIA 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Informatieveiligheid en privacy hebben een belangrijke plaats op de gemeentelijke agenda. Het adequaat inrichten 
van verantwoordingsprocessen is daarbij essentieel. Zo blijft informatieveiligheid en privacy van burgers 
gewaarborgd. Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid van 
diverse informatiesystemen. Verantwoording vindt plaats op basis van een zelfevaluatie over 
informatiebeveiligingsnormen, met ingang van het jaar 2020 voor het eerst gebaseerd op de Baseline 
Informatieveiligheid Overheid (BIO). Dit doen wij met behulp van een uniforme auditsystematiek ENSIA. De 
rapportages van bevindingen m.b.t. DigiD en Suwinet geeft gedetailleerd inzicht in de technische en 
organisatorische getroffen beveiligingsmaatregelen op deze onderdelen binnen onze gemeente. Het openbaar 
maken van deze gegevens kan de veiligheid van de gemeente Ooststellingwerf en onze inwoners schaden mocht 
deze in handen komen van evt. kwaadwillenden. Het college heeft besloten om:  

1. Kennis te nemen van het ENSIA assurance rapport en de rapportages van bevindingen m.b.t. DigiD en 
SUWI. 

2. Kennis te nemen van de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI. 
3. Kennis te nemen van de Letter of Representation (LOR) – schriftelijke bevestiging bij de Assurance opdracht. 
4. De Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen m.b.t. DigiD en SUWI vast te stellen en de 

Collegeverklaring ten behoeve van de vaststelling te ondertekenen. 
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2.                                Collegeadvies budgetmaatjes 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De inzet van budgetmaatjes is een samenwerking tussen Scala Welzijn en de budgetadviseurs van het 
Gebiedsteam. Budgetmaatjes verzorgen toegankelijke en laagdrempelige vrijwillige hulpverlening vanuit de visie 
‘licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’. 
 
Na een gezamenlijke evaluatie verzoeken Scala Welzijn en de budgetadviseurs van het Gebiedsteam om voortgang 
van de inzet in 2021.Het college heeft besloten de inzet van budgetmaatjes bij financiële problemen in 2021 voort te 
zetten, daarvoor Scala Welzijn een subsidie toe te kennen van €16.269 en deze kosten te vergoeden uit 63503/ 
42320 Armoedebeleid. 

3.                                Vaststelling subsidie Scala 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Met de op 28 mei 2020 ingediende jaarrekening en jaarverslag 2019 doet Scala verslag van haar activiteiten en legt 
financiële verantwoording 2019 af. Het college heeft besloten om:  

1. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 vast te stellen op € 929.708,- conform de beschikking van 
4 december 2018. 

2. Conform artikel 5 Overeenkomst Budgetfinanciering een compensatie permanente verhuur 2019 van € 1.008,- 
toe te kennen. 

3. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 Brede Impuls Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches vast 
te stellen op € 213.157,- conform de beschikking van 4 december 2018 en 10 september 2019. 

4. De structurele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 Peuterspeelgroepen vast te stellen op 
€ 194.239,-. Verleend is 268.740,- bij beschikking 4 december 2018, dat betekent dat er  € 74.501,- terug 
betaald moet worden. 
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5. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van extra inzet opbouwwerk Haerenkwartier 
vast te stellen op € 12.000,- voor 2019 conform de beschikking van 10 oktober 2017. 

6. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van extra inzet opbouwwerk t.b.v. 
Pilotdorpen vast te stellen op € 52.000,- voor 2019 conform de beschikking 11 juli 2019. 

7. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van nieuwkomers/vergunninghouders 
gemeente Ooststellingwerf vast te stellen op € 82.650,- conform de beschikking van 12 december 2017. 

8. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van deelnemen dorpsgesprekken vast te 
stellen op € 6.000,- voor 2019 conform de beschikking van 4 december 2018. 

9. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van preventielessen basisonderwijs vast te 
stellen op € 7.708,- voor 2019 conform de beschikking van 4 december 2018. 

10. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van Welzijn op Recept vast te stellen op € 
13.125,- conform de beschikking van 25 september 2018. 

11. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van Pilot DRIVE vast te stellen op € 11.925,- 
conform de beschikking van 22 februari 2018. 

12. De incidentele subsidie aan Stichting Scala voor 2019 ten behoeve van Coördineren Pool Sleutelpersonen vast 
te stellen op € 9.273,- conform de beschikking van 19 maart 2019. 

4.                                 Vaststelling subsidie VVE LEA 2019 Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Stichting Scala en stichting Comprix vragen het college de over het schooljaar 2019 – 2020 toegekende subsidies 
voor de uitvoering van de Lokale Educatieve Jeugdagenda (LEJA) en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
vast te stellen. Voor de vaststelling hebben beide organisaties (financiële) verslagen aangeboden. Voor de 
uitvoering van de LEJA VVE en de Brede School heeft het college voor het schooljaar 2019-2020 subsidies 
toegekend (en verstrekt) aan Stichting Scala en Stichting Comprix. Het college heeft besloten om: 

1. De te verstrekken subsidies uit de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) / Voor- en Vroegschoolse 
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Educatie (VVE) over het schooljaar 2019–2020 aan Stichting Scala en Stichting Comprix, vast te stellen op: 
a) Scala 
1. LEJA/VVE Peuterspeelgroepen € 163.956 
2. LEJA/VVE Piramide Training, coördinatie en tutoren € 153.004 
3. LEJA/VVE Thuis € 40.000 
4. LEJA Brede School en naschoolse activiteiten € 72.456 
b) Comprix 
1. LEJA Schakelklas € 19.087 
2. LEJA Coördinatie Integraal Kind Centrum (IKC) € 4.163 
3. LEJA Consulent Jonge Kind € 14.300 

2. De nog te verlenen aanvullende subsidie aan Scala voor LEJA/VVE Peuterspeelgroepen over het schooljaar 
2019 – 2020 vast te stellen op € 45.727,- 
(totaal te verlenen € 163.956 – reeds toegekend € 118.229) 

5.                                  Betrokkenheid raad bij visie op wonen en zorg 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 18 maart werd in de commissievergadering Ruimte de startnotitie voor de visie op wonen en zorg besproken. 
Hierin werd de betrokkenheid van de raad als aandachtspunt benoemd. Verschillende commissieleden gaven aan 
dat zij het belangrijk vinden dat de raad uitvoerig betrokken wordt bij het proces om te komen tot een nieuwe visie. 
Het college heeft besloten om: 

1. De raad uitvoeriger te betrekken bij het komen tot een visie op wonen en zorg. 
2. De rol van de raad op twee punten uit te breiden. 
3. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een mededeling. 
4. De aangepaste planning op te nemen in nog vast te stellen een programma van eisen. 
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6.                                 Gezamenlijke OWO raadsinformatiebijeenkomst 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 7 april 2021 vindt er een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraden van Opsterland, 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf (de OWO gemeenten) over de voorbereiding van de Transitievisie Warmte. Op 
deze avond worden de gemeenteraadsleden geïnformeerd door het uitvoerend adviesbureau over de aanpak om te 
komen tot deze Transitievisie Warmte. Het college heeft besloten de raad via een mededeling uit te nodigen voor 
een informatieve OWO bijeenkomst over de Transitievisie Warmte.  

7.                                  Ontwerpbegroting FUMO 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 11 maart 2021 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2022 naar de deelnemers aan de 
Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO opgestuurd en is er gelegenheid om eventueel een reactie op deze 
ontwerpbegroting te geven. In deze ontwerpbegroting is er geen (echte) uitzet van de FUMO-begroting beoogd. Wel 
wordt er een belangrijke wijziging doorgevoerd, de wijze van financieren wordt aangepast. 
 
Er wordt vanaf 2022 door de deelnemers betaald voor de verkregen diensten in plaats van het huidige 
abonnementstarief per aantal bedrijven. Hiermee wordt er dus alleen betaald als er ook daadwerkelijk een dienst 
van de FUMO wordt verkregen. Deze wijziging in de financieringssystematiek betekent voor de gemeente een forse 
verhoging van de bijdrage voor het jaar 2022 (+ € 100.045). Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te 
stellen om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting FUMO 2022, de tekst van de (concept)brief aan 
de FUMO vast te stellen en ter instemming te sturen naar de gemeenteraad. 
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8.                                  Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Sinds 2013 neemt de gemeente deel aan de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (GR). Met de bekendmaking van 
de GR hebben de deelnemende gemeenten bevoegdheden van regelgeving en bestuur overdragen aan de FUMO. 
In 2016 heeft het college onder goedkeuring van de raad ingestemd met een wijziging van de GR FUMO. 

Herziening van de huidige GR FUMO is nodig. Belangrijkste reden hiervoor is de wijziging van de 
financieringssystematiek. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op de Omgevingswet en worden enkele redactionele 
wijzigingen doorgevoerd. De wijziging GR moet parallel lopen aan de ontwerpbegroting FUMO 2022. Het college 
heeft besloten om:  

1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling FUMO vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te verlenen middels een raadsvoorstel; 
3. Na het besluit van de gemeenteraad, het dagelijks bestuur van de FUMO schriftelijk op de hoogte 

brengen van de gemeentelijke reactie op haar verzoek tot wijziging van de GR FUMO conform de 
conceptbrief. 
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9.                                  Subsidie 2021 Stichting Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Voordat een instelling via een beschikking geïnformeerd worden, dient het college overeenkomstig de Algemene 
Subsidie Verordening Ooststellingwerf 2018 (ASVO 2018) in te stemmen met de subsidietoekenning 2021. 
 
Sinds vele jaren heeft de gemeente Ooststellingwerf een subsidierelatie met onze lokale welzijnsorganisatie 
Stichting Scala. Stichting Scala is verantwoordelijk voor de uitvoering van tal van activiteiten die bijdragen aan de 
beleidsdoelstellingen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld zoals lokaal Jeugdbeleid, Buurtsportwerk, 
Peuteropvangbeleid etc. Door het verlenen van subsidie aan Stichting Scala kan deze stichting deze activiteiten en 
projecten uitvoeren. Het college stemt in met een subsidie van in totaal €1.845.968,- voor 2021 voor Stichting Scala 
en kent deze subsidie in onderdelen toe:  

1. Peuterspeelgroepen € 195.000 
2. Aanvraag VVE / LEJA Subsidie 2021 

2.1 VVE Peuterspeelgroepen € 231.835 
2.2 Brede school en NSA € 74.002 
2.3 VVE tutoren Primair onderwijs € 99.150 
2.4 VVE coördinatie € 34.028 
2.5 VVE piramide € 23.092 
2.6 VVE thuis € 40.854 

3. Activiteit Buurtsport Subsidie 2021 
3.1 Subsidie uit Rijksmiddelen buurtsport € 116.674 
3.2 Subsidie uit gemeentelijk sportbeleid € 33.212 
3.3 aanvullende subsidie 62510 / 42101 € 61.814 
3.4 Stim.aanpak G-sport € 2.314 
3.5 Subsidie Verenigingsfonds € 2.000 

4. Aanvraag reguliere Subsidie 2021 
4.1 Jeugd- en volwassenenwerk € 248.526 
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4.2 Stapprogramma’s €126.618 
4.3 Maatschappelijke activering algemeen € 39.914 
4.4 Opbouwwerk € 20.513 
4.5 Buurtbemiddeling € 16.402 
4.6 Ondersteuning vrijwilligerswerk € 37.640 
4.7 Huur Vakwerk & Kompaan € 230.754 
4.8 Centrale aansturing € 204.590 
4.9 Talentenbank € 7.036 
 

Daarnaast neemt het college begroting van Stichting Scala ter kennisgeving aan. 
 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

