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1.                                 Aanbesteding inhuur derden 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In 2017 heeft de gemeente Ooststellingwerf deelgenomen aan de aanbesteding van inhuur voor de 

buitendienst in samenwerking met andere Friese gemeenten. Deze aanbesteding is in dit perceel gegund 

aan AB vakwerk en sindsdien werken we met hen samen. Omdat met ingang van 1 september 2021 deze 

raamovereenkomsten aflopen, wordt er nu opnieuw aanbesteed. Het is voor ons een voordeel dat we deze 

aanbesteding kunnen doen in het brede samenwerkingsverband. Het college heeft besloten om:  

1. Deel te nemen aan de Europese aanbesteding inhuur derden in samenwerking met andere Friese 

gemeenten voor de percelen betreffende ‘buitendienst’ en ‘payrolling’ (perceel 2 en 3). 

2. Gunning van de aanbesteding inhuur buitendienst en payrolling (perceel 2 en 3) op basis van de voorlopige 

uitkomst van de aanbesteding voor uitzend- en payrolbedrijven (2021). 

3. Wanneer de gunning definitief is, een raamovereenkomst te sluiten met de partij die als meest gunstig uit 

deze procedure is gekomen. 

4. De gemeentesecretaris te machtigen om de raamovereenkomsten daadwerkelijk af te sluiten als de 

gunning definitief is. 
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2.                                 Begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 van Veiligheidsregio Fryslân. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft conform de wettelijke afspraken, de begroting 2022, de 
jaarstukken 2020 en de eerste begrotingswijziging aan de gemeenten aangeboden. De jaren 2020, 2021 en 2022 
laten relatief grote financiële afwijkingen zien. Dit heeft een aantal redenen: 

 meerkosten als gevolg van de coronacrisis (compensatie door ministerie VWS in 2020 en 2021); 

 in te halen werk (uitgesteld vanwege drukte met corona); 

 vrijval van kapitaallasten; 

 autonome ontwikkelingen (lagere loon/prijsontwikkeling en lagere rente); 

 investeringen in 2022 in informatiemanagement (conform eerder genomen besluiten); 

 ombuigingen bij de brandweer vanwege structureel teruglopende inkomsten. 
Genoemde ontwikkelingen maken het mogelijk om de gemeentelijke bijdragen in 2022 op hetzelfde niveau 
te houden én de egalisatiereserve aan te vullen tot iets boven de onderkant van de afgesproken 
bandbreedte (2 - 5%). Bovendien kan met ingang van 2023 de bekostiging van de eerder afgesproken 
investering in toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen structureel) plaatsvinden zonder 
verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 
 
Hiermee komt de VRF tegemoet aan de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen. Ze zijn kritisch op 
de kostenontwikkeling, brengen de egalisatiereserve binnen de gewenste bandbreedte, vangen 
voorgestelde uitzettingen zelf op en realiseren ombuigingen bij de brandweer van ruim € 400.000. Het college heeft 
besloten om:   
 

1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 VRF en het voorstel om het positief resultaat € 3.791.000 als volgt te 
bestemmen: 
a) € 2,31 miljoen te reserveren voor met name het inhalen van werk; 
b) voor de toekomstige kosten van het verplichte zogenaamde 2e loopbaanbeleid bij de brandweer € 0,54 
miljoen; 
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c) het restant van € 0,94 miljoen toe te voegen aan de egalisatiereserve. 
2. De eerste begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân en het voorstel 

a) het voordeel van €730.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve VRF. 
3. In te stemmen met de begroting 2022 VRF waaronder een bijdrage van Ooststellingwerf van een totaal van € 

2.726.316,- voor 2022, onderverdeeld in: 
a) Gezondheid €1.069.430,- 
b) Crisisbeheer €103.686,- 
c) Brandweer €1.553.200,- 

4. Geen nadere zienswijze in te dienen naar aanleiding van de financiële documenten van de Veiligheidsregio 
Fryslân. 

3.                                 Subsidie 2021 Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten als gemeente subsidie te verstrekken aan Stichting Ontwikkelingssamenwerking 
Ooststellingwerf ten behoeve van Bewustmakingsactiviteiten in Ooststellingwerf en hiertoe een subsidiebedrag van 
€ 5.876,00 beschikbaar te stellen aan de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf uit de post 
Ontwikkelingssamenwerking (62.401) uit de gemeentebegroting.  

  

4.                                 Beantwoording raadsvragen inloopspreekuren Biosintrum 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Tijdens de inloopspreekuren over het Biosintrum hebben raadsleden een aantal vragen gesteld. Het college heeft 
besloten de vragen van de raad te beantwoorden via een mededeling aan de raad en deze naar de raad te sturen. 
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5.                                 Reactie op besluit principeverzoek bovenwoning Wolvegasterweg 2A in Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 23 maart 2021 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan een afwijking van de 
beheersverordening ‘Overige Dorpen 2014’ voor het toevoegen van een woning op de 1e verdieping op het perceel 
Wolvegasterweg 2A in Oldeberkoop. 
 
Het betreft een principemedewerking die voor twee jaar geldt. De voormalige eigenaar heeft hierop gereageerd en 
vraagt om een  toelichting. Het college heeft besloten de vraag om toelichting op het principebesluit met een brief te 
beantwoorden. 

6.                                 Principeverzoek Waardeel 2 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 3 februari 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van detailhandel op het perceel 
Waardeel 2 in Oosterwolde. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college 
heeft besloten om in principe medewerking verlenen aan een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan 
“Bedrijventerreinen” en daarmee perifere detailhandel toestaan op het perceel Waardeel 2 in Oosterwolde, onder 
voorwaarde dat de verkoop van aanverwante artikelen beperkt blijft tot een oppervlakte van 100 m2. 
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