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1.                                 Archiefverordening gemeente Ooststellingwerf 2020   
Portefeuillehouder Harry Oosterman   

Besluit college Het hebben van een archiefverordening is wettelijk verplicht. Het college heeft besloten de raad voor te stellen de 
Archiefverordening gemeente Ooststellingwerf 2020 vast te stellen. 
 

 
 
 
 
2.                                Benoeming toezichthouder brp 
Portefeuillehouder Harry Oosterman      

Besluit college Er is een basisregistratie personen. Deze bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland en, voor 
zover de Wet basisregistratie persoonsgegevens (wet brp) daarin voorziet, over niet-ingezetenen. Op grond van de 
wet brp moet iedere burger voldoen aan verplichtingen. Om daarop toe te zien wijst het college ambtenaren aan als 
toezichthouder. Het college heeft besloten om Henke Posthumus aan te wijzen als toezichthouder, belast met het 
toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de 
Wet basisregistratie personen. 
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3.                                 Bewaarstrategie OWO-gemeenten 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college De gemeente heeft de wettelijke taak om goed voor haar archiefbescheiden te zorgen. Dit doet ze conform 
de daar voor geldende wetten en regelgeving. Onderdeel van het goed verzorgen van de archieven is het 
hanteren van een bewaarstrategie. In de bewaarstrategie worden de beheermaatregelen benoemd die die 
gemeenten treffen om invulling te geven aan het bewaarbeleid. Zo wordt in de bewaarstrategie vastgelegd 
hoe er gebruik gemaakt wordt van standaard metadata en (open)standaard duurzame 
archiveringsbestandsformaten. Het college heeft besloten om de bewaarstrategie OWO-gemeenten vast te stellen. 

4.                                 Evaluatie Centrum Regeling SDF 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. De eindrapportage van RijnConsult te aanvaarden. 
2. De volgende richtinggevende uitspraken met elkaar te hanteren en vast te stellen: 

a. Het centrumgemeentemodel wordt behouden en dient als basis voor de nieuwe afspraken tussen de 
Friesen gemeenten; 
b. De scope en doelstelling van de centrumgemeenteregeling en het mandaat van de centrumgemeente 
daarbinnen wordt aangescherpt, waarbij aandacht is voor draagvlak bij de raad; 
c. Een goede rolbeschrijving van alle actoren in het samenwerkingsverband (het college van B&W van 
centrumgemeente Leeuwarden, portefeuillehouders- overleg, secretarissenoverleg, ambtelijke overleggen 
etc.) wordt opgesteld en verankerd in een Huishoudelijk Reglement SDF 

3. In tegenstelling tot hetgeen in artikel 19 van de centrumregeling is opgenomen, de definitieve besluitvorming 
door de colleges van B&W voor 1 juli 2021 te realiseren. 
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4. De zienswijze op het rapport zoals verwoord in het raadsvoorstel aan de raad voor te leggen 

5.                                 Mededeling aan de raad cliëntondersteuning 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Het Rijk stelt middelen beschikbaar om de functie ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ verder te ontwikkelen. Dit is 
nu nog belegd binnen de Wmo. Het beroep hierop is laag en er zijn mogelijkheden om dit breder binnen het sociaal 
domein in te zetten. Gemeente Ooststellingwerf heeft samen met gemeenten Opsterland en De Fryske Marren met 
goed gevolg een beroep gedaan op de subsidiegelden van het Rijk. Met deze gelden wordt een aanjager ingehuurd 
die onderzoek gaat doen en met voorstellen komt. Het college heeft besloten om de raad door middel van een 
mededeling te informeren over een in te stellen onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning. 
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6.                                Uitstel initiatief “Historische fiets en wandeltocht Donkerbroek” (Het Fonds) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen kunnen verschillende initiatieven die eerder een subsidie uit 
Het Fonds hebben ontvangen niet worden uitgevoerd. Diverse initiatiefnemers hebben inmiddels gevraagd om extra 
uitstel zodat hun project of evenement in 2021 kan worden uitgevoerd of georganiseerd. Op 23 juni 2020 heeft het 
college al besloten een aantal initiatieven uitstel van de uitvoering te verlenen. 
 
Het initiatief “Historische fiets en wandeltocht Donkerbroek” van Dorpsbelang Donkerbroek vraagt nu ook om uitstel. 
Het verzoek om uitstel is gebaseerd op de volgende criteria: De aangevraagde subsidie bij het IMF (cofinanciering) 
werd in december 2019 afgewezen. De aanvraag werd opnieuw ingediend. De toezegging van subsidie uit het IMF 
kwam in april 2020. Echter op dat moment was uitvoering van het project niet mogelijk door de eerste corona 
uitbraak. Dit gaf een vertraging en daardoor kon de voorbereiding van het project pas na de zomervakantie starten. 
Ook de tweede corona uitbraak levert wederom vertraging op.  
 
Het college heeft besloten om de uitvoeringstermijn voor het uit Het Fonds gesubsidieerde initiatief “Historische fiets 
en wandeltocht Donkerbroek” met één jaar te verlengen omdat uitvoering in 2020 niet meer mogelijk is door de 
Corona-richtlijnen. 
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7.                                 Wvggz verlenging DVO met GGD 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college Eind 2019 hebben de Friese gemeenten ervoor gekozen om een aantal taken voor de procedure Crisismaatregel en 
procedure Zorgmachtigingin het kader van de Wet Verplichte GGZ te beleggen bij GGD Fryslân. De GGD-afdeling 
Maatschappelijke Crisisorganisatie heeft de benodigde kennis en expertise in huis om deze taken uit te voeren. Het 
college heeft besloten om: 

1. De Dienstverleningsovereenkomst ‘Collectieve taken GGD Fryslân in het kader van de Wvggz’ met 1 jaar te 
verlengen tot 1 januari 2022, conform de verlengoptie in artikel 2.2. van de DVO 2020. 

2. De kosten voor de uitvoering van deze Dienstverleningsovereenkomst voor 2021 van € 15.300 te dekken uit 
het budget nota gezondheidsheidsbeleid.  

8.                                 Subsidiebeschikking AF01 Kennis en onderzoekscentrum bodem met lectoraat 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college Het kenniscentrum bodem met lectoraat is een project dat loopt vanaf 2016. Het centrum bestaat uit elf 
consortiumpartijen waaronder gemeente Ooststellingwerf en richt zich op onderzoek naar duurzame 
landbouw. De focus ligt hierbij op een duurzame en gezonde bodem. Dit centrum sluit naadloos aan op Biobased 
Economy, gezien deze natuurlijke grondstoffen gebruikt in plaats van fossiele. Binnen dit centrum worden projecten 
gedaan die betrekking hebben op lokale boeren. Het college heeft besloten om: 

1. Een eenmalige en hiermee afsluitende subsidie van € 25.000,- euro te verstrekken ten behoeve van de 
handhaving van het kenniscentrum bodem met lectoraat. 

2. Deze subsidie te dekken uit het Biobased Economy 2016-2020 budget, waar dit bedrag ook gereserveerd is 
voor dit project. 
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9.                                 Collegevoorstel tijdelijke omgevingsvergunning Ecomonitybox 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Op 9 november 2020 is een aanvraag binnen gekomen voor het tijdelijk in stand houden van Ecomunitybox, op het 
Ecomunitypark kadastraal D 2250 te Oosterwolde. Het bouwwerk zal worden gebruikt als kennisinstelling en als 
laboratorium. De aanvraag is gedaan voor maximaal 5 jaar. Het college heeft besloten om een 
omgevingsvergunning voor het in standhouden van Ecomunitybox op locatie Ecomunitypark kadastraal D 2250 te 
Oosterwolde te verlenen. Dit maximaal tot en met 25 november 2024. 

10.                               Proef maairobot op sportvelden - update voortgang 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college De proef met de maairobot op de sportvelden van SV Donkerbroek wordt met 1 jaar verlengd. Door de Covid-19 
maatregelen die gelden voor de veldsporten is er onvoldoende tijd geweest om samen met de vrijwilligers kennis en 
ervaring op te doen met het maaien met een maairobot op de sportvelden. De evaluatie gaat nu plaatsvinden aan 
het begin van de zomerstop van de voetbalcompetities in 2021. Het college heeft besloten om in te stemmen met 
het verlengen van de proef met de maairobot in 2021 en akkoord gaan met de mededeling aan de raad over de 
voortgang van de proef met een maairobot op sportvelden.  
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11.                               Meerjaren Uitvoeringsplan verkeersveiligheid Fryslân 2021-2025 

Portefeuillehouder Marcel Bos      

Besluit college Het college wil ook in 2021 nadrukkelijk inzetten op gedragsbeïnvloeding van de deelnemers in het verkeer. 
Ze wil daarmee de inzet van preventie, voorlichting en educatie stevig ondersteunen. Er is een 
uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden alle 
activiteiten in het kader van verkeerseducatie benoemd die dit jaar worden uitgevoerd, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan communicatie en voorlichting. De activiteiten zijn bedoeld voor alle leeftijdscategorieën waarbij wordt 
samengewerkt met partijen als Veilig Verkeer Nederland, Verkeersouders, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, 
fietsersbond en ANWB. De projecten zoals het verkeersexamen op de basisscholen, verkeersmarkten op het 
voortgezet onderwijs en opfriscursussen voor senioren worden medegefinancierd door de provincie Fryslân. Het 
college heeft besloten om in te stemmen met: 

1. Het opnieuw beschikbaar stellen van € 1,- per inwoner voor de uitvoering verkeersveiligheidsprojecten voor 
de periode 2021-2025; 

2. Het uitvoeringsprogramma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2021; 
3. De mededeling aan de raad. 

 

12.                                Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Het college heeft besloten kennis te nemen van de ‘Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2020’. 
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13.                               VraagElkaar subsidie 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen      

Besluit college Het voorstel is om in 2021, net als in 2020, de organisatie VraagElkaar in te zetten bij de aanpak van eenzaamheid 
in Ooststellingwerf. De werkwijze van VraagElkaar (inspireren, ontmoeten en verbinden) is een aanvulling op de 
bestaande activiteiten op het gebied van welzijn en zorg en spreekt een nieuwe groep inwoners aan. De 
problematiek rondom eenzaamheid wordt bespreekbaar. VraagElkaar organiseert lokaal activiteiten (deels op 
straat) waarbij voor de deelnemers ‘ontdekken wat je leuk en/of belangrijk vindt’ en ‘contact leggen met anderen’ 
centraal staan. VraagElkaar coacht en ondersteunt mensen die dat niet zo makkelijk vinden. Daarnaast kunnen 
deelnemers hun ideeën en behoeften (vraag en aanbod) met elkaar matchen via het VraagElkaar online platform en 
worden sociale media actief ingezet om mensen te bereiken. Het college heeft besloten: 

1. De gemeenteraad voor te stellen om voor 2021 € 33.141 incidentele subsidie te verlenen aan VraagElkaar 
met als doel aanpak van eenzaamheid in Ooststellingwerf. 

2. Het subsidiebedrag te dekken uit het reguliere gezondheidsbudget.  

14.                              Tiny Houses in Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college Op 12 november 2019 heeft de raad de motie ‘Tiny Houses’ aangenomen. Het college heeft de notitie ‘Tiny Houses 
in Ooststellingwerf’ die naar aanleiding hiervan was opgesteld aangepast. Het college heeft besloten om de raad 
voor te stellen om de aangepaste notitie ‘Tiny Houses in Ooststellingwerf’ vast te stellen en de uitvoering ervan in 
handen te leggen van het college.  
 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

 
 

 

15.                              Buitengebruikstelling schoolgebouw van voormalig bbs de Peggebult 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Het schoolgebouw van voormalig bbs de Peggebult te Donkebroek staat per 12 november 2020 leeg en kan buiten 
gebruik worden gesteld in verband met de herhuisvesting aan de Schoolstraat 15 te Donkerbroek; het eerste 
schoolgebouw dat los van het gas is. Het college heeft besloten om in te stemmen met de buitengebruikstelling van 
het schoolgebouw van voormalig bbs de Peggebult te Donkerbroek. 

16.                              Tarieven PGB jeugd 

Portefeuillehouder Esther Verhagen      

Besluit college Het college heeft besloten om de tarieven voor PGB Jeugd vast te stellen per 1 januari 2021. 

17.                               Dekkend onderwijs 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met de deelname aan de volgende fase van het proces ‘Dekkend Onderwijsaanbod’ en 
daarmee deel te nemen aan het Actieplan Foar Fryske Bêrn (AFB).  

2. Voor deze fase opdracht te geven aan extern bureau Noorderwijs, voor dataverzameling. De kosten voor 
deze opdracht worden gedekt uit de gehonoreerde subsidie vanuit het AFB van € 40.000,-. 
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18.                               Beantwoording vragen fractie Ter Heide wel-zijn op dorpse schaal 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college De fractie Ter Heide heeft vragen gesteld over het toekennen van structurele subsidie aan de Stichting Wel-zijn op 
dorpse schaal in Oldeberkoop. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen 
van de fractie Ter Heide. 

19.                               Mededeling uitspraak beroep bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college De raad wordt geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State in de beroepszaak tegen het besluit van de 
raad om het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop’ vast te stellen. De Raad van State verklaart de 
appellant niet-ontvankelijk. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden. Het college heeft besloten 
de raad mee te delen dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen het 
bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop’ niet-ontvankelijk heeft verklaard. 

20.                               Uitslag Draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone Oosterwolde Centrum 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos      

Besluit college De draagvlakmeting voor het instellen van een Bedrijven Investeringszone is uitgevoerd en het college heeft 
besloten om de raad hiervan in kennis te stellen via een mededeling. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

 

21.                               Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college De Wmo contracten van de gemeente voorzien in een indexeringsbepaling. Het gerechtshof heeft bepaald dat 
gemeenten niet langer de tarieven jaarlijks mogen indexeren. Voortaan moet uitgegaan worden van tussentijdse 
wijzigingen zoals CAO aanpassingen. Om die reden heeft de gemeente de tarieven opnieuw laten berekenen. 
Tegelijk is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om technische aanpassingen door te voeren. Deze wijzigingen 
worden doorgevoerd door middel van het aanpassen van de Wmo verordening. Het college heeft besloten de raad 
voor te stellen de 'Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020' in te trekken en de 'Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2021' vast te stellen per 1 januari 2021. 

22.                               OWO Visie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman     

Besluit college De drie OWO-gemeenteraden hebben aan de burgemeesters van OWO gevraagd met een visiedocument te komen 
met daarin een stuk perspectief voor de huidige OWO-samenwerking. Met het document OWO-visie wordt aan die 
raadsvraag invulling gegeven. 

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om: 

1. De OWO-Visie vast te stellen. 
2. Het college van B&W de opdracht te geven de OWO Visie uit te voeren. 
3. Een mededeling, het persbericht en de OWO Visie ter kennis te stellen aan de raad. 
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