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1. Bijdrage Wetterskip Wijkvernieuwing Haerenkwartier 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het Wetterskip Fryslan draagt € 90.000,- bij aan de wijkvernieuwing Haerenkwartier voor het klimaatadaptief 
inrichten van de openbare ruimte van de wijk. Het college informeert de raad via een mededeling. 

2.                                 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR SW Fryslân 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college en de raad gaan akkoord met de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de gemeenschappelijke 
regeling Sociale Werkvoorziening Fryslan. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 
 

 

 
 
 

3.                                  Verrekening neveninkomsten collegeleden 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een webapplicatie ingericht waarin burgemeester en wethouders hun 
inkomsten nevenfuncties 2021 hebben ingevoerd wanneer ze daartoe verplicht zijn.  
 
Het college heeft vastgesteld dat er over de inkomsten nevenfuncties van collegeleden in 2021 geen verrekening 
plaatsvindt. 
 

4.                                 Projectplan en procesplanning - Huisvesting Nanningaweg 47C 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Na besluitvorming in de raad van 30 november 2021 over ‘Huisvesting Nanningaweg 47C’ zijn de fasen van 
ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg uitgewerkt in een projectplan en procesplanning. 
 
Het college heeft: 

1. Kennis genomen van het projectplan, met daarin voorgestelde verantwoordelijkheden. 
2. Kennis genomen van de procesplanning. 
3. Vastgesteld dat het college een stuurgroep instelt. 

En informeert de raad via een mededeling. 
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5.                                  Klankbordgroep OWO-raden 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De gemeenteraden hebben bij de vaststelling van de OWO-visie begin 2021 aangegeven dat ze graag 
verder met elkaar in gesprek willen om de OWO-visie te concretiseren. De OWO-Regiegroep heeft daarop 
voor en na de zomer van 2021 bijeenkomsten met de raden georganiseerd. Daarin is vooral gesproken over 
hoe de OWO-samenwerking de komende jaren vorm krijgt als uitwerking van deze OWO-visie en wat daarbij 
de rol van de raden is. 
 

Het college heeft kennis genomen van het addendum klankbordgroep OWO-raden en heeft geen wensen en 

bedenkingen. 
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