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1.                                 Vaststellen subsidie Eenzaamheid VraagElkaar 2019-2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie voor VraagElkaar voor 2019-2020 voor de bestrijding van eenzaamheid, conform de 
verlening, vastgesteld op € 49.893. 
 

2.                                 Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De VNG en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 17 
mei 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. Het college 
heeft besloten In te stemmen met het bereikte onderhandelingsakkoord voor de CAO SW 2021-2025. 
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3.                                 Inzet coronamiddelen Jeugd 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De coronacrisis heeft jongeren in onze gemeente op verschillende manieren geraakt en doet dat nog steeds. Van 
jongeren wordt gevraagd zich op een bepaalde manier te verhouden tot het virus. Door de coronamaatregelen zijn 
dagelijkse activiteiten zoals het onderhouden van sociale contacten, sporten/bewegen en naar school gaan minder 
goed mogelijk. Er is zorg over de mate waarin de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brengen 
effect hebben op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. De gemeente heeft middelen van het Rijk 
ontvangen om de gevolgen van de corona voor jongeren enigszins op te vangen. Vanaf december vorig jaar tot 
heden zijn er diverse plannen gemaakt om een gevarieerd aanbod aan te bieden die voor en met jongeren 
georganiseerd worden. Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van € 50.000 aan Scala Welzijn voor de 
uitvoering van MDT Divers in perspectief. 

2. In te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van € 10.000 aan Scala Welzijn voor de 
uitvoering van extra winter- en voorjaarsactiviteiten voor jongeren. 

3. In te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van € 10.000 aan Plaatselijk Belang 
Haulerwijk voor het plan Jeugd aan zet. 

4. De raad te informeren over de inzet van de Coronamiddelen. 

4.                                 Jaarstukken 2020 Stichting Comprix 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft ingestemd met de Jaarstukken 2020 van Stichting Comprix en met het verslag van de Commissie 

van Overleg van Stichting Comprix en de OWO-gemeenten. En daarbij de raad te informeren met een mededeling 

aan de raad. 
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5.                                 Subsidie Stichting Leergeld Friesland Oost 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Leergeld Friesland Oost zet zich in voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar m.b.t. tot het 

mee kunnen doen aan sport, onderwijs, welzijn en cultuuractiviteiten. Het college heeft besloten de inzet van het 

aanbod van Stichting Leergeld Friesland Oost in 2021 te continueren. 

Daarvoor: 

1. Stichting Leergeld Friesland Oost een subsidie toe te kennen van €50.000. 

2. Deze kosten te vergoeden uit 63503/ 42320 Armoedebeleid. 

6.                                 Collegeadvies Archiefjaarverslag 2020 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten het archiefjaarverslag 2020 vast te stellen en daarbij: 
1. Het vastgestelde archiefjaarverslag 2020 ter kennisname voor te leggen aan de raad via een memo. 
2. Kennisgenomen van het ‘Verbeterplan Archief- en informatiebeheer OWO’ versie 4.1. 
3. Kennisgenomen van de nieuwe planning van het ‘Toezichtsplan IBT OWO gemeenten Archief- en 

Informatiebeheer 2020-2023’. 
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7.                                 Vaststellen maatwerkvoorschriften Grasdrogerij Drie Tolhekken 

Portefeuillehouder Marcel Bos / Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten  om met betrekking tot de emissie van stof van de drooginstallatie een 
maatwerkvoorschrift op te leggen, waarin is vastgelegd dat tot 1 januari 2025 voor de behandelde afgassen van de 
trommeldrooginstallatie moet worden voldaan aan de emissie-eis van 73 mg/Nm3 bij actuele zuurstofconcentratie; 
En om voor de emissie van SO2 een maatwerkvoorschrift op te leggen waarin is vastgelegd dat tot 1 januari 2025 
voor de behandelde afgassen van de trommeldrooginstallatie moet worden voldaan aan de emissie-eis van 107 
mg/Nm3 bij actuele zuurstofconcentratie. 
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