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1.                                Plan van aanpak ENSIA 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en 
eenmalige IT-audit. ENSIA heef als doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk 
ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Met ingang van 2017 moeten gemeenten met behulp van 
ENSIA verantwoording afleggen over de informatieveiligheid. In het plan van aanpak staat op welke wijze dat 
plaatsvindt. Het college heeft besloten om kennis te nemen van het plan van aanpak in het kader van de 
verantwoording over informatieveiligheid middels ENSIA 2020 en kennis te nemen van de Infographic met daarin 
het tijdspad van het verantwoordingsproces. 
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2.                                  Regionaal Jaarverslag Startwijzer 2018 -  2019 RMC Friese Wouden en Actieplan StartWijzer 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf maakt deel uit van RMC (Regionale Meld- en Coördinatie) Regio de Friese Wouden, 
net als Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Na afloop 
van ieder schooljaar wordt er in de regio De Friese Wouden een regionaal jaarverslag Leerplicht en RMC (nu 
StartWijzer) geproduceerd. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het beleid en het resultaat dat 
leerplichtambtenaren en rmc-trajectbegeleiders hebben bereikt in het voorkomen en tegengaan 
van verzuim en voortijdig schoolverlaten. In het jaarverslag RMC en leerplicht 2018-2019 is een samenvatting van 
de belangrijkste gegevens met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten tijdens het schooljaar 2018 – 
2019 opgenomen. Het college heeft besloten om:  

1. Het Regionaal Jaarverslag RMC en leerplicht 2018-2019 van regio ‘De Friese Wouden’ voor kennisgeving 
aan te nemen. 

2. Het Actieplan StartWijzer 2020 van regio ‘De Friese Wouden’ voor kennisgeving aan te nemen. 
3. Het verslag en actieplan voor kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad via een mededeling.  

 
3.                                Dagbesteding zonder indicatie 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd met stakeholders vanuit de visie op samenleven 
(casemanagers dementie, huisartsen, gebiedsteam) waaruit is duidelijk geworden dat in onze gemeente 
een vorm van dagbesteding voor ouderen in een vergevorderd stadium van dementie wordt gemist. ZuidOostZorg 
wil samen met de gemeente Ooststellingwerf de ervaring die in andere gemeenten is opgedaan rondom de indicatie 
vrije dagbesteding inzetten voor deze specifieke groep ouderen én hun mantelzorg(ers). Hiermee willen we de 
drempel om deel te nemen wegnemen, omdat het juist voor deze groep al lastig genoeg is om de stap naar 
dagbesteding te zetten. Deze indicatie vrije dagbesteding vraagt van de zorgaanbieder, de gemeente en andere 
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partners afstemming en eventueel bijsturen. Ook moeten we kijken of we andere groepen inwoners aan kunnen 
haken etc. We beschouwen 2021 als een transformatie jaar. Na afloop van het jaar ontvangen we een 
eindrapportage. Onze insteek is om deze vorm van dagbesteding in structurele vorm in te zetten. Het college heeft 
besloten om samen met ZuidOostZorg vanaf 1 januari 2021 te starten met ‘dagbesteding zonder indicatie voor 
ouderen met dementie’. 

4.                                Graskeien - stand van zaken uitvoering 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college In de begrotingsraad van 6 november 2018 heeft de raad besloten om graskeien aan te brengen in 2020, 
2021 en 2022. Tijdens de behandeling van dit onderwerp is door het college toegezegd aan het einde van 
het eerste uitvoeringsjaar de stand van zaken kenbaar te maken. Het college heeft besloten in te stemmen met de 
mededeling aan de raad over de stand van zaken uitvoering graskeien. 

5.                                 Subsidievaststelling Proef Lokaal! 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 30 april 2020 heeft NHL Stenden het verzoek ingediend tot vaststelling van de subsidie van het 
project Proef Lokaal!  Het college heeft besloten om de subsidie van het biobased project Proef Lokaal! vast te 
stellen op €19.414 euro en hierna de aanvrager te informeren over de vaststelling middels een brief.  
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6.                                  Kunststof verpakkingsafval 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Door het (vooralsnog) ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst tussen het verpakkende bedrijfsleven en 
Omrin, kan de door de gemeente gemaakte keuze voor het nascheidingsmodel niet geëffectueerd worden.  
Dit betekent dat de hoeveelheden ingezameld en verwerkte verpakkingsmaterialen, waaronder kunststof 
verpakkingen en drankenkartons niet geregistreerd kunnen worden. Hierdoor zijn er over 2019 vanuit Nedvang nog 
geen betalingen aan de gemeente gedaan. Om uit deze onwenselijke situatie te komen is in overleg met Nedvang, 
naar een oplossing gezocht voor beide partijen.  
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het (tijdelijk) terugdraaien van de door ons gekozen rol in de keten 
van inzameling tot en met recycling van kunststof verpakkingen en drankenkartons en daarmee terug te gaan naar 
het ketenregiemodel uit de Raamovereenkomst. 

7.                                 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed Ooststellingwerf 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Het college heeft in 2017 aangegeven de monumenteneigenaren jaarlijks middels een nieuwsbrief te 
informeren over nieuwe ontwikkelingen. In het verlengde daarvan zou begin dit jaar een bijeenkomst worden 
georganiseerd waarbij monumenteneigenaren voorlichting zouden krijgen met betrekking tot verduurzamen 
van een monument. Helaas is deze bijeenkomst door de welbekende Corona maatregelen niet doorgegaan, 
maar in 2021 zal hier een vervolg aan gegeven worden. Het college heeft besloten om de nieuwsbrief 2020 aan de 
raad ter kennisgeving door te sturen. 
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8.                                  Aanpassing subsidieverordening gemeentelijke monumenten 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Op 15 juni 2010 is de subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten- 2008 in verband met de gewijzigde 
wetgeving (Wabo) opnieuw door de raad vastgesteld. Inhoudelijk is de gemeentelijke subsidieverordening sinds 
2008 niet gewijzigd. In de aanloop naar de toekomstige Omgevingswet en op basis van mondelinge reacties tijdens 
gesprekken met burgers (in de afgelopen twee jaar) is voorgesteld om deze subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten deels te herzien en aan te vullen. Het college wil het draagvlak van het culturele erfgoed in de 
gemeente Ooststellingwerf uitbreiden, beter beschermen en vergroten. Hiervoor heeft het college besloten om: 

1. De huidige verordening aan te passen; 
2. De bestaande lijst met gemeentelijke monumenten aan te vullen met “jonge monumenten”; 
3. Eventuele overschrijdingen van het beschikbare budget voor subsidie monumenten te dekken uit de 

aanwezige reserve tot een maximaal bedrag van €25.000,- per jaar; 
4. Jaarlijkse bijdrage van € 2.500 aan de Stichting Fryske Mole met ingang van 2021 te financieren uit de 

reserve Gemeentelijke Monumenten; 
5. De gewijzigde verordening vast te laten stellen door de raad en daarbij de oude verordening in te trekken. 
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9.                                Brief aan Provinciale Staten over Verordening Romte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college In november 2020 spreken Provinciale Staten over een aanpassing van de verordening Romte Fryslân 2014 
met de zonneladder. Zeker in plattelandsgemeenten, zoals de OWO-gemeenten zijn, is de opwek van 
zonne-energie cruciaal als belangrijke bron van hernieuwbare energie. Het college heeft besloten om Provinciale 
Staten te verzoeken om bij het vaststellen van de verordening Romte Fryslân 2014 (1) op hoofdlijnen richting te 
geven, waarbij de doelstelling om te komen tot een energieneutrale samenleving centraal staat en (2) gemeenten 
samen met de netbeheerder Liander de vrijheid en het vertrouwen te geven de energietransitie lokaal in 
samenwerking met lokale partijen vorm te geven. 

10.                              Fries Bestuursakkoord Waterketen 2021-2025 (FBWK3) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college Vanaf 2010 werkt de gemeente samen met de andere Friesen gemeenten, de provincie, het Wetterskip en 
Vitens binnen de waterketen. Afspraken (ambities en doelen) over deze samenwerking zijn gemaakt in het 
1e Fries Bestuursakkoord Waterketen 2011 – 2015. Deze zijn vervolgd en verder uitgewerkt in het 2e Fries 
Bestuursakkoord Waterketen 2016 – 2020. De waterketenpartijen zijn na tien jaar van proces doorgegroeid naar de 
inhoud. De onderwerpen waar het 3e Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK3) zich op focust zijn de 
klimaatadaptatie en het waterbewustzijn. Het college heeft besloten om de samenwerking tussen de Friese 
gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op het gebied van klimaatadaptatie te versterken en 
daarvoor: 

1. Het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK3) te ondertekenen. 
2. Wethouder Fimke Hijlkema te mandateren om het FBWK3 te ondertekenen. 
3. De raad dit besluit mee te delen. 
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11.                               Busstation Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Esther Verhagen    

Besluit college Het busstation in Oosterwolde is momenteel in eigendom, beheer en onderhoud van de provincie Fryslân. 
De provincie heeft voornemens om het busstation op te knappen. Daarnaast wil de provincie het busstation vanuit 
het oogpunt efficiënt beheer en onderhoud afstoten en overdragen aan de gemeente Ooststellingwerf.  
Het college heeft besloten om:  
 

1. In te stemmen met het overnemen van het eigendom van het busstation Oosterwolde. 
2. In te stemmen met de bijbehorende bruidsschat van € 300.000,-- voor het uitvoeren van toekomstig beheer 

en onderhoud van het gebied. 
3. Wethouder Marcel Bos te machtigen om namens de gemeente Ooststellingwerf de overeenkomst te 

ondertekenen. 
4. In te stemmen met de mededeling aan de raad. 

 
De verbeteringen aan het busstation worden uitgevoerd door de provincie, dit staat los van het besluit om 
het busstation over te nemen. 
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