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1.                                Bibliotheek ZOF subsidie 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op 1 juli 2021 heeft Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 
2022. De subsidieaanvraag is onderbouwd met een begroting voor het boekjaar 2022. Het college heeft besloten in 
te stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidie van € 573.746,- voor het jaar 2022 aan Stichting 
Bibliotheken Zuidoost Fryslân. 

2.                                 Doe-agenda Eenzaamheid (Mensen voelen zich verbonden) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In 2019 stelde de gemeenteraad de Visie op Samenleven vast. Ter uitwerking hiervan stellen we doe- 
agenda’s op met concrete doelen. Nu zijn twee nieuwe doe-agenda’s klaar, namelijk die over Eenzaamheid 
(Mensen voelen zich verbonden) en over Positieve Gezondheid. Het college heeft besloten om de Doe-agenda 
Eenzaamheid (‘Mensen voelen zich verbonden’) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van juni 
2022 en dit te doen met Raadsvoorstel en concept Raadsbesluit. Ook wordt de bijlage bij de doe-agenda ter 
informatie naar de gemeenteraad te sturen. 
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3.                                  Doe-agenda Positieve Gezondheid 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In 2019 stelde de gemeenteraad de Visie op Samenleven vast. Ter uitwerking hiervan stellen we doe- 
agenda’s op met concrete doelen. Nu zijn twee nieuwe doe-agenda’s klaar, namelijk die over Positieve 
Gezondheid en over Eenzaamheid. Het college heeft besloten de Doe-agenda Positieve Gezondheid ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van juni 2022 en dit te doen met Raadsvoorstel en concept 
Raadsbesluit. Ook worden bijlagen bij de doe-agenda ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.  

4.                                 Exploitatiegebied Albert Berendshof te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft schriftelijk 
toestemming verleend aan de grondeigenaar voor de verkoop van het bestemde agrarisch gedeelte binnen 
het exploitatiegebied behorende tot het vastgestelde ‘Bestemmingsplan woningbouw Duistereweg te 
Oosterwolde’ en de gesloten anterieure overeenkomst. 
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5.                                  Friese Provinciale Veteranendag 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis  

Besluit college Stichting Veteranendag Friesland organiseert op 5 mei 2022 voor de 13e keer een Provinciale Veteranendag 
in het centrum van Leeuwarden op het Wilhelminaplein. De gemeente Ooststellingwerf doet hier jaarlijks aan 
mee. Door de gekozen locatie heeft de Provinciale Friese Veteranendag dit jaar een meer open karakter, 
vooral als later op de dag het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een concert zal verzorgen. Het college heeft 
besloten om deel te nemen aan de Friese Provinciale Veteranendag 2022 en de kosten € 17,00 per deelnemer te 
betalen uit de post onvoorzien 6008000.  

6.                                 Verantwoording fractievergoedingen 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis  

Besluit college Het jaar 2021 is inmiddels geweest en de fractievergoedingen dienen afgerond te worden. De raad kan geen 
besluit nemen voordat het college in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en bedenkingen aan de raad 
kenbaar te maken (art. 147a Gemeentewet). Het college heeft kennis genomen van de verantwoording 
fractievergoedingen 2021 en heeft besloten geen wensen en bedenkingen aan de raad kenbaar te maken. 
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7.                               Verantwoording informatieveiligheid BAG, BGT, BRO, WOZ ENSIA 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis  

Besluit college Informatieveiligheid en privacy hebben een belangrijke plaats op de gemeentelijke agenda. Zorgvuldig omgaan 
met informatie van burgers staat bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt voor elke afdeling van onze gemeente. 
Het adequaat inrichten van verantwoordingsprocessen is daarbij essentieel. Zo blijft informatieveiligheid en 
privacy van burgers gewaarborgd. Jaarlijks leggen gemeenten daarom verantwoording af over de kwaliteit van de 
informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Verantwoording vindt plaats op basis van een zelfevaluatie 
over informatiebeveiligingsnormen, gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Het college heeft 
besloten om de verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ vast te stellen in het kader van ENSIA. 

8.                                  Vraagelkaar subsidie 2022-2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In 2020 en 2021 subsidieerde de gemeente de inzet van Vraagelkaar bij tegengaan van eenzaamheid. Vraagelkaar 

brengt mensen 1 op 1 met elkaar in contact op basis van gedeelde interesses en/of behoeften en ondersteunt 

mensen, die dit moeilijk vinden, bij het aangaan en onderhouden van contacten. Het college heeft besloten om:  

1. In 2022 en 2023 per jaar Є 33.141 incidentele subsidie te verlenen aan Vraagelkaar met als doel vermindering 

van eenzaamheid in Ooststellingwerf. 

2. De gemeenteraad hierover te informeren met een Mededeling aan de Raad. 

3. Het subsidiebedrag van Є 66.282 te dekken uit het budget ‘Aanpak eenzaamheid’. 
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9.                                 Afvalinzameling-aanmeldsysteem milieustraat 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Sinds de uitbraak van corona is het drukker op de milieustraat in Oosterwolde en ontstonden er lange 
wachtrijen voor de poort en op de Nanningaweg. Ook waren er teveel bezoekers tegelijk op de milieustraat, 
waardoor er geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Daarom moeten bezoekers nu van te voren een 
tijd voor een bezoek aan de milieustraat reserveren. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende afstand 
gehouden kan worden en de wachttijden korter zijn. We hebben onderzocht of dit systeem werkt en hoe we 
hier in de toekomst mee om moeten gaan. 
 
Om een goed beeld te krijgen wat onze inwoners van het aanmeldsysteem vinden, is het inwonerspanel 
hierop bevraagd. Ook heeft de vragenlijst/ enquête op de gemeentelijke website gestaan, zodat ook andere 
geïnteresseerden / belanghebbenden de vragenlijst konden invullen. Het college heeft besloten te stemmen met het 
continueren van het aanmeldsysteem voor een bezoek aan de milieustraat en stemt in met de mededeling aan de 
gemeenteraad. 
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10.                              Nota Grondbeleid 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Het grondbeleid draagt bij aan de realisering van ambities en doelstellingen van de gemeente. Ook wordt 
met het grondbeleid bereikt dat in de ruimtelijke ontwikkelingen een evenredige verdeling van kosten en 
opbrengsten wordt gemaakt tussen gemeente en grondeigenaren waarbij inzicht wordt gekregen in de 
risico’s en hoe deze risico’s in projecten worden beheerst. 
De huidige Nota Grondbeleid dateert van 2011. In de tussentijd zijn diverse wijzigingen aangebracht in 
landelijke wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV). Tevens staan gemeenten aan de vooravond van de nieuwe Omgevingswet. Dit alles heeft impact op 
het grondbeleid. Ook de ruimtelijke ontwikkelingskansen en ambities van de gemeente zijn reden om de nota 
te herzien. De Nota grondbeleid is complementair aan de Woon(zorg)visie. Het college stelt de raad voor om te 
besluiten om: 

1. Ruimtelijk beleid op een doeltreffende en doelmatige wijze te realiseren 

Daarvoor: 

2. Actief en facilitair grondbeleid te voeren 

3. Aan te sluiten bij huidige en (voorzienbare) toekomstige wet- en regelgeving 

4. Het transparantie- en fairplay-beginsel te hanteren 

Daarvoor: 

5. De Nota Grondbeleid 2022 vast te stellen 

6. De Nota Grondbeleid 2011 in te trekken  
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11.                                Nota Grondprijzen 2022-2026 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Nota grondprijzen stelt de prijzen vast die de gemeente hanteert bij de uitgifte van grond. Het college heeft 

besloten om:  

1. De grondprijzen voor kavels voor woningbouw en industrie vast te stellen  

Waarbij de belangrijkste wijzigingen zijn: 

2. De kavelprijzen voor woningbouwkavels en kavels op bedrijventerreinen hetzelfde te laten (nota Grondprijzen 

2021) en vanaf 2023 te indexeren 

3. De twee stimuleringsregelingen te laten vervallen 

4. (Pilot)erfpacht voor woningbouw mogelijk te maken, inclusief de parameters 

5. Hiervoor de Nota Grondprijzen 2022-2026, inclusief de bijbehorende parameters, vast te stellen. 

12.                              Begroting 2023, jaarstukken 2021 en eerste begrotingswijziging 2022 van Veiligheidsregio Fryslân. 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis en Esther Verhagen  

Besluit college De Veiligheidsregio Fryslân heeft conform de wettelijke afspraken, de begroting 2023, de 
jaarstukken 2021 en de eerste begrotingswijziging aan de gemeenten aangeboden. De jaarstukken beschrijven 
de resultaten van de VRF over het kalenderjaar 2021. Het college verzoekt de gemeenteraad van Ooststellingwerf 
om kennis te nemen van: 
1. Jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
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a) € 0,1 miljoen te reserveren voor uitgestelde en vertraagde taken; 
b) € 1,589 miljoen te reserveren voor specifieke taken; 
c) het restant van € 1,296 miljoen terug te geven aan de gemeente (Ooststellingwerf € 49.758,-). 
 
2. De eerste begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân. 
a) het voordeel van €163.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve VRF. 
 
3. De begroting 2023 VRF waaronder een bijdrage van Ooststellingwerf van een totaal van €2.847.513,- voor 2023, 
onderverdeeld in: 
a) Gezondheid € 1.109.029,- 
b) Crisisbeheer € 109.367,- 
c) Brandweer € 1.629.117,- 
 
4. De gemeenteraad voor te stellen om geen nadere zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 
financiële documenten van de Veiligheidsregio Fryslân. 

13.                              Verantwoording fractievergoedingen 2020 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis  

Besluit college Het jaar 2020 is inmiddels geweest en de fractievergoedingen dienen afgerond te worden. De raad kan geen 
besluit nemen voordat het college in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en bedenkingen aan de raad 
kenbaar te maken (art. 147a Gemeentewet). Het college heeft kennis genomen van de verantwoording 
fractievergoedingen 2020 en heeft besloten geen wensen en bedenkingen aan de raad kenbaar te maken.  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl

