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1.                                 Subsidietoekenning 2021 Humanitas Home Start 
Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Op 1 september 2017 is er gestart met het programma Home Start van Humanitas. Home Start is een vorm van 
opvoedondersteuning. Vrijwilligers begeleiden ouders van een kind vanaf 28 weken zwangerschap tot 15 jaar bij de 
opvoeding. De aanpak is vraaggericht en duurt gemiddeld een jaar. Home Start draagt bij aan het maatschappelijk 
effect 'Jeugdigen en ouders voelen zich ondersteund bij opvoeden en opgroeien’. Dit maatschappelijk effect is 
opgenomen in de Visie op Samenleven en vormt onderdeel van de Doe agenda ‘Gezond Opgroeien’. 
 
De gemeente wil er mede met de inzet van Home Start voor zorgen dat de eigen kracht van kwetsbare ouders wordt 
versterkt. Met dit programma wordt bijgedragen aan een optimale en gezonde ontwikkeling van kinderen. Ook kan 
op deze wijze de inzet van professionele hulp worden voorkomen of verminderd. Het college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van de jaarrapportage Home Start 2019; 
2. In te stemmen met de subsidietoekenning à € 21.120 aan Humanitas voor de voortzetting van het 

programma Home Start in 2021; 
3. De kosten van € 21.120,- te dekken vanuit budget Jeugdhulp, Algemene Voorzieningen. 
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2.                                 Prestatieafspraken 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Conform de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf voor het jaar 2021 prestatieafspraken gemaakt 
met haar twee grootste corporaties: Actium en het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en haar 
huurderbelangenverenigingen MEVM en De Bewonersraad. Deze afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke 
beleid van de gemeente Ooststellingwerf en sluiten aan op het gemeentelijk woonbeleid. Het college heeft besloten 
om: 

1. In te stemmen met de Prestatieafspraken 2021, overeengekomen met Actium, MEVM, WoonFriesland en De 
Bewonersraad. 

2. Portefeuillehouder Fimke Hijlkema mandaat tot ondertekening van de prestatieafspraken te verlenen. 
3. Na ondertekening de raad te informeren d.m.v. een schriftelijke mededeling. 

3.                                Uitvoering integrale veiligheid 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Covid-19 heeft een enorme impact op onze samenleving en ons veiligheidsgevoel. Maar naast de bestrijding van 
het virus, spelen er ook nog andere zaken. Veiligheid is veel omvattend en gaat om zaken waar onze inwoners 
dagelijks (bewust en onbewust) mee te maken krijgen. 
 
We zijn nu halverwege de beleidsperiode. Dat is reden om voor de komende periode scherp te stellen waar  het 
zwaartepunt op zal liggen en doen we tegelijkertijd een terugblik. Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020 – 2021. 
2. In te stemmen met de tussenrapportage integrale veiligheid 2017 – 2019. 
3. Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020 – 2021 en de tussenrapportage integrale veiligheid 

 2017 – 2019 ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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4.                                Aanvraag medefinanciering FFB- kind in beeld bij echtscheiding 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Het aantal scheidingen in onze gemeente neemt toe. Van de gezinnen in Ooststellingwerf is 7,3 % van de 
gezinnen een eenouderhuishouden. In gemeente Ooststellingwerf heeft 18% van de kinderen onder de 12 
jaar een scheiding meegemaakt. In september 2019 is de Strategische Ontwikkelagenda van Foar Fryske Bern 
(FFB) vastgesteld. Daarin is als hoofddoel voor de Programmalijn ‘Kind in beeld bij scheiding’ geformuleerd dat “de 
problematiek voor kinderen die worden geconfronteerd met een (echt)scheiding tot een minimum wordt beperkt”. In 
2021 wil de gemeente Ooststellingwerf inzetten op een applicatie Ouders Inc. voor ouders met jonge kinderen. Deze 
app richt zich op het versterken van gezinnen en het voorkomen van ouderrelatieproblemen. Het is een e-
healthmodule die in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de NVRG en Organiq is ontwikkeld en die 
de ouders de tools geeft om relatieproblemen vanaf de bank te voorkomen. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. Kennis te nemen van de aanvraag van medefinanciering voor het versterken van ouderschap in 
Ooststellingwerf middels Ouders Inc. 

2. Indien medefinanciering van Foar Fryske Bern kan worden gerealiseerd voor het initiatief, akkoord gaan met 
start van de uitvoering en de daarbij behorende kosten. 

3. €3250,- bij te dragen aan de kosten voor de app. 
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5.                                Structurele subsidie Wel-zijn op dorpse schaal 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De Stichting Wel-zijn op dorpse schaal is een burgerinitiatief waarbij in het dorpshuis in Oldeberkoop indicatievrije 
dagbesteding voor oudere dorpsbewoners wordt gegeven. Dit gedurende twee dagen per week voor 40 tot 45 
inwoners. 
 
Het initiatief is breder gegroeid dan alleen dagbesteding, men organiseert ook andere activiteiten voor inwoners. Het 
legt een druk op deze vrijwillige organisatie om ieder jaar in onzekerheid over subsidie te verkeren en deze 
administratief te regelen. Daarnaast is aannemelijk dat er inwoners naar deze vorm van dagbesteding gaan die 
anders een reguliere indicatie voor dagbesteding zouden hebben gekregen. Ombuiging van deze indicatiegelden 
naar algemene voorzieningen helpt dit burgerinitiatief in het voortbestaan. Het college heeft daarom besloten om de 
tijdelijke subsidie aan de Stichting Wel-zijn op dorpse schaal Oldeberkoop, voor dagopvang voor ouderen, vanaf 
2021 om te zetten in een structurele subsidie van € 31.133. 

6.                                Reactie op de concept Beleidsbrief Wonen van de provincie 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college De provincie Fryslân heeft een Beleidsbrief Wonen opgesteld. De conceptversie Beleidsbrief Wonen is samen met 
de eerste bevindingen van een provinciaal onderzoek naar Flexwonen toegestuurd met het verzoek op te reageren. 
De vijf gemeenten in de regio Zuidoost hebben een gezamenlijke reactie opgesteld. Het college heeft besloten om: 

1. De gezamenlijke reactie van de vijf gemeenten in de regio Zuidoost Fryslân op de concept Beleidsbrief 
Wonen van de provincie Fryslân vast te stellen. 

2. Het college van B&W van de gemeente Opsterland te machtigen om de reactie te ondertekenen en namens 
de gemeenten in Zuidoost Fryslân deze te versturen aan de provincie. 
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7.                                 Statutenwijziging Coöperatie OV&E Fryslân U.A. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college De gemeente is lid van de Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. (OVEF). De OVEF heeft 
voornemens om de statuten te wijzigen vanwege een aanvullend takenpakket op het gebied van “Laadinfra- 
Diensten”. Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorstel tot statutenwijziging van de Coöperatie 
Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. 
 

8.                                Beantwoording schriftelijke vragen WL – S028 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Op 26 oktober 2020 heeft Wij Lokaal schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp Realisatie fietssnelwegen. Het 
college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van WL over realisatie 
fietssnelwegen en de raad door middel van een mededeling hiervan op de hoogte te brengen. 
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