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1.                                Raadsmededeling over pilot met inwonerspanel 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over de start van een éénjarige pilot met een inwonerspanel en de  
mededeling met bijlage vast te stellen. Het inwonerspanel is een online panel waarin inwoners via korte 
vragenlijsten op een digitale, veilige, toegankelijke en laagdrempelige manier hun mening geven. 

2.                                 Benoeming nieuwe leden ASD 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten de voorgedragen kandidaten, de heer A. de Vries, mevrouw T. Hoonstra en de heer H. 

van Welsem voor vier jaar te benoemen als leden van de adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf en om kennis 

te nemen van het aftreden van mevrouw J. van der Bij, de heer C.H. Verboom en de heer T. van Gilst. 

3.                                 Bestuurlijke reactie op rapport rekenkamer schuldhulpverlening 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De rekenkamercommissie (rkc) heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de schuldhulpverlening in onze 
gemeente. Het concept rapport is inmiddels voorzien van een ambtelijke reactie. Die opmerkingen zijn door de rkc 
of verwerkt of met motivatie verworpen. Het college krijgt nu de gelegenheid om bestuurlijk op het concept rapport te 
reageren. Het college heeft besloten om de rekenkamercommissie een bestuurlijke reactie op het rapport naar de 
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uitvoering van de schuldhulpverlening te sturen. 

4.                                  Verlenging aansluiting klachtencommissie Jeugdwet 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het Gebiedsteam verleent lichte ondersteuningstrajecten op grond van de Jeugdwet. Voor deze lichte 

ondersteuning geldt het Gebiedsteam als aanbieder in de zin van de Jeugdwet. 

 

De Jeugdwet vereist dat aanbieders beschikken over een klachtenreglement en een klachtencommissie. De 

klachtenprocedure die de Jeugdwet voor aanbieders vereist wijkt op diverse punten af van de algemene 

klachtenprocedure van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze processen zijn niet onderling 

uitwisselbaar. Dit geldt temeer omdat de gemeente Ooststellingwerf voor het Awb-klachtrecht een 

klachtenfunctionaris heeft, terwijl de Jeugdwet voor aanbieders een klachtencommissie vereist. 

 

Om die reden is in 2018, na positief advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de Ondernemingsraad, besloten 

tot aansluiting bij de Klachtencommissie van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân voor de aanvankelijke periode 

van een jaar, waarbij de deelname geëvalueerd zou worden. Deze aansluiting is in 2019 en in 2020 verlengd met 

een jaar. Het college heeft besloten om:  

 

1. De aansluiting bij de Klachtencommissie van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân met een 

opdrachtbevestiging te verlengen tot wederopzegging. 

2. De kosten die betrekking hebben op de klachtenbehandeling door de Klachtencommissie ten laste te 

brengen van het budget proceskosten. 

3. Deelname aan het klachtrechtreglement te evalueren zodra effectieve evaluatie mogelijk blijkt. 

4. De gemeenteraad te informeren met een raadsmededeling. 

5. De adviesraad sociaal domein en de ondernemingsraad te informeren met brieven. 
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5.                                Voortgangsrapportage Foar Fryske Bern 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In april 2019 is het regionale programma Foar Fryske Bern van start gegaan. Dat is een actieprogramma over zorg 

voor de jeugd dat met behulp van extra budget dat het Ministerie van VWS beschikbaar stelt, kan werken aan 

verdere uitwerking van de transformatie binnen de Jeugdzorg.  In het actieplan is de regionale visie van de 

(door)ontwikkeling, doelen en resultaten voor jeugdigen en hun ouders, op de vier voor Friesland gekozen thema’s 

verwoord. Het college neemt kennis van de ‘Voortgangsrapportage Foar Fryske Bern’ . 

6.                                Beantwoording nadere vragen fractie Ter Heide over het Blughut terrein 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf heeft nadere schriftelijke vragen ontvangen van de fractie 
Ter Heide over het Blughut terrein. Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de 
nadere schriftelijke vragen van fractie Ter Heide over het Blughut terrein. 

7.                                Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslan Werkt! 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In de arbeidsmarktregio wordt op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt samengewerkt tussen gemeenten, 

UWV, provincie, sociale partners en onderwijsinstellingen. Deze samenwerking noemen we Fryslân Werkt!. Het doel 

van die samenwerking is om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren waaraann iedereen meedoet en waarin 

werknemers, werkzoekenden en werkgevers worden ondersteund bij de matching, bij duurzame inzetbaarheid van 

personeel en bij het leven lang ontwikkelen van alle leden van de beroepsbevolking. Het college stemt in met het 

uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt!.   
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8.                                 Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022. Deze 
provinciale verordening is in ontwerp door Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld en zal na verwerking van 
de diverse zienswijzen ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten van Fryslân. Deze verordening 
vervangt straks diverse verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, waaronder de Verordening 
Romte 2014. Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 
2022. 

9.                                  Voorstel aanwijzing bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Mevr J. Hamminga, medewerker team Dienstverlening en ambtenaar van de burgerlijke stand (abs), gaat per 1 mei 
2021 met pensioen. Het college heeft besloten haar vanaf haar pensionering aan te wijzen tot bijzonder ambtenaar 
van de burgerlijke stand (babs) om huwelijken en partnerschapsregistraties te blijven voltrekken. 
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