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1.                                Vaststelling subsidie Home-Start 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de subsidie verstrekt aan Humanitas voor Home-Start in 2020 conform de 

verleningsbeschikking vast te stellen op: € 21.603 en de vaststellingsbeschikking aan Humanitas te versturen. 

2.                                 Afvalinzameling: Textiel 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Tussen Afvalsturing Friesland en haar aandeelhoudende (Friese) gemeenten zijn afspraken gemaakt over de 

inzameling en verwerking van textiel. Daarbij is Afvalsturing als be- en verwerker verantwoordelijk voor het (laten) 

sorteren en afvoeren van het ingezamelde textiel uit een oogpunt van maximaal hergebruik. 

Het college heeft besloten het ingezamelde textiel te blijven leveren aan en te laten verwerken via Afvalsturing 

Friesland NV en daartoe de overeenkomst inzameling en verwerking textiel te laten ondertekenen door de 

burgemeester. 
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3.                                 Afwijken welstand Houtwal 30 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 13 oktober 2021 is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een nieuwe overdekte fietsenstalling op het 
adres Houtwal 30 te Oosterwolde. Op 27 oktober 2021 is de aanvraag voor  advies voorgelegd aan de 
welstandscommissie Hûs en Hiem (hierna Hûs en Hiem). Hûs en Hiem vindt dat het plan niet voldoet aan de 
redelijke eisen van welstand. 
 
Het college heeft besloten af te wijken van het welstandsadvies voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling 
op het adres Houtwal 30 te Oosterwolde. 

 
4.                                 Vaststellen subsidie Stichting Bosbad Appelscha 2020 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de subsidie 2020 van € 173.434,- aan Stichting Bosbad Appelscha voor het exploiteren 
van zwembad het Bosbad vast te stellen. Dit subsidiebedrag is als volgt opgebouwd: budgetsubsidie € 79.623, - en 
planmatig onderhoud € 93.811,-. Met de op 9 november 2021 ingediende Jaarstukken doet Stichting Bosbad 
Appelscha verslag van haar activiteiten en legt er financiële verantwoording over af. De subsidie kan worden 
vastgesteld. 
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5.                                 Bermmaatregelen - stand van zaken uitvoering 

Portefeuillehouder Marian Jager 

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 besluit heeft de raad een motie aangenomen om eventuele alternatieven te 
onderzoeken. De beantwoording hiervan is behandeld in de Raadscommissie Ruimte van 9 april 2019. Tijdens deze 
commissievergadering is toegezegd dat er aan het eind van elk planjaar een evaluatie wordt gegeven over de 
voorgaande planjaren.  
 
Het college informeert de raad door een mededeling over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeren van de 
bermmaatregelen te sturen. 

  
 
 
6.                                 Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten 
Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De OWO-gemeenten hebben twee archiefbewaarplaatsen. Naast de overheidsarchieven kunnen hier ook 
particuliere verzamelingen (archieven/collecties) worden bewaard. Maar de ruimte in de archiefbewaarplaatsen is 
beperkt.  
 
Het college heeft besloten het Acquisitieprofiel gemeentearchief van de OWO-gemeenten vast te stellen.  Hierin 
staat beschreven wanneer een particuliere verzameling in aanmerking komt over opname in de 
archiefbewaarplaats. 
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7.                                 Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2021-2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022. 

8.                                 Stand van zaken Visie Samenleven in commissie Samenleving 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos 

Besluit college Het college informeert de raad over de stand van zaken rond de uitvoering van de Visie op Samenleven, dat 

toegelicht zal worden in de eerstvolgende vergadering van de commissie Samenleving. 
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9.                                Voortzetting vervoersproject DRIVE 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2017 bestaat DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar). Dit is een project waarbij vrijwilligers inwoners 

vervoeren. Met taxibusjes voor leerlingenvervoer, op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn. Het afgelopen 

jaar hebben we geprobeerd om meer ervaring op te doen met andere vormen van vervoer. Met als doel om te 

komen tot een voorstel voor sociaal vervoer. Wegens Corona is het afgelopen jaar weinig ervaring opgedaan met 

vervoer.  

Het college heeft besloten het project DRIVE in 2022 te continueren en in het laatste kwartaal 2022 met een 

voorstel te komen over de toekomst van DRIVE. 

  

10.                              Positief advies bestuurlijke fusie CSG Liudger 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college brengt een positief advies uit in reactie op de Adviesaanvraag met betrekking tot de bestuurlijke fusie 

van Lauwers College, CSG Liudger, PRO Dokkum en het Dockinga College. Het college verstuurt een brief met dit 

positieve advies. 
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11.                              Schriftelijke vragen #044 van het CDA over de zwembaden Appelscha en Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen van het CDA over de zwembaden Appelscha en Oosterwolde 

en heeft besloten om in te stemmen met beantwoording van de vragen in de mededeling aan de raad en deze door 

te sturen naar de raad.  
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