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1.                                Normenkader Wmo begeleiding 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het Gebiedsteam is op zoek naar een manier om Wmo begeleiding transparant en concreet toe te kennen. In 
samenwerking met Gebiedsteam, juridische zaken en een extern bureau is daarvoor een normenkader opgesteld. 
Het is primair een hulpmiddel voor de Gebiedsteammedewerkers en biedt handvatten om te komen tot 
indicatiebeslissingen. Het helpt om de professionele afweging van de Gebiedsteammedewerkers transparant te 
maken. Uiteindelijk leidt dit tot een concrete indicatie op maat voor een cliënt waarin de aard, omvang en duur van 
de ondersteuning zijn vastgelegd. Het college heeft besloten om het ‘Normenkader Wmo begeleiding 
Ooststellingwerf’ vast te stellen en deze toe te voegen aan de beleidsregels Wmo.  

2.                                 Toezichthouderschap Leerplicht 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Harry Oosterman  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf vormt met zeven gemeenten de regio ‘Friese Wouden’. Deze regio werkt onder 
andere samen op het gebied van leerplicht. Voor deze samenwerking is een overeenkomst vastgesteld. Hierin is 
geregeld dat alle leerplichtmedewerkers voortaan beëdigd worden door de burgemeester van de gemeente waar de 
medewerkers in dienst zijn. Ook is geregeld dat de leerplichtmedewerkers voortaan een legitimatiebewijs bij zich 
dragen als zij hun toezichthoudende taken en werkzaamheden uitvoeren in de regio. Het college heeft besloten om: 
 

1. Het aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren RMC regio ‘De Friese Wouden’ vast te stellen. 
2. In te stemmen met het voorstel waarbij de burgemeester van Ooststellingwerf, volgens het  
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aanwijzingsbesluit, de burgemeesters van de regiogemeenten machtigt om de medewerkers leerplicht en 
RMC, die in dienst zijn bij de betreffende regiogemeenten, de eed van zuivering namens de regiogemeenten 
af te leggen. De medewerkers kunnen vervolgens hun toezichthoudende taken op het gehele grondgebied 
van regio ‘De Friese Wouden’ uitoefenen. 

3.                                Update decentralisatie beschermd wonen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de brief “Update decentralisatie Beschermd Wonen” naar de gemeenteraad te sturen. 
 

4.                                 Verdeling dorpshuizenbudget 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten het dorpshuizenbudget 2021 van € 36.000 te verdelen; waardoor: 
1. Dorpshuis Makkinga € 10.000 ontvangt voor verbouw/renovatie en verduurzaming. 
2. € 26.000 beschikbaar komt voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor de andere 

dorpshuizen. 

5.                                 Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om het jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH vast te stellen en een 
mededeling ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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6.                                Principeverzoek Vaart NZ 53A Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Vaart NZ 
53A in Appelscha van ‘Horeca’ naar ‘Wonen’. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden 
gevolgd. Het college heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het 
afwijken of herzien van de beheersverordening ‘Appelscha 2014’ voor het perceel aan de Vaart NZ 53A in 
Appelscha (kadastraal bekend Makkinga, sectie K, nummer 1367) van ‘Horeca’ naar ’Wonen’ waarbij het aantal 
woningen gelijk blijft (één woning). 

7.                                  Aanpak Eikenprocessierups - evaluatie 2020 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens  

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met de mededeling aan de raad. 
2. In te stemmen met het stoppen van toepassen van het biologisch bacteriepreparaat als preventieve 

bestrijding van de eikenprocessierups in 2021. 
3. In te stemmen met het nogmaals uitvoeren van een proef met nematoden als preventieve bestrijding van de 

eikenprocessierups in 2021. 

 
 
 
 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

 

 

8.                                Uitkomsten participatiesessies Omgevingsvisie 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om kennis te nemen van de voortgang van het project van de Omgevingsvisie 
Ooststellingwerf. 

9.                                 Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in 
kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. 

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de Verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van 
het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen 
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde. 

10.                               Regeling Covid-19 Kunst en Cultuur 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten de Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector vast te stellen 
en het maximale budget op  € 150.000,- te bepalen.  
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