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1.                                Mededeling aan de raad - Stand van zaken Wet inburgering 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college informeert de raad via een mededeling over de stand van zaken Wet inburgering 2021 aan de raad.  

Daarnaast wordt in de mededeling de raad ook geïnformeerd over de realisatie huisvesting statushouders 2021. 

2.                                Subsidie aanvraag maatschappelijke begeleiding Stichting Scala 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De subsidie die wij aan Stichting Scala verstrekken voor de maatschappelijke begeleiding loopt eind dit jaar af. Per 

1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden en ook binnen deze wet blijft het aanbieden van 

maatschappelijke begeleiding een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit geven wij vorm door dit te beleggen 

bij Scala. Zij voeren dit uit door professionals in te zetten die statushouders maatschappelijk begeleiden . 

Het college heeft besloten de subsidieovereenkomst met Stichting Scala voor de uitvoering van de 

maatschappelijke begeleiding met één jaar te verlengen, van 01-01-2023 t/m 31-12-2023 en hiervoor de middelen 

van het Rijk, € 1.944,-, aan Stichting Scala te betalen op basis van de daadwerkelijke instroom. 
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3.                                Subsidie aanvraag Stichting Scala pool sleutelpersonen statushouders 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De subsidie die wij aan Stichting Scala verstrekken voor de pool sleutelpersonen loopt eind dit jaar af. Per 1 januari 

2022 is de nieuwe Wet inburgering (Wi 2021) in werking en ook binnen deze wet blijft het aanbieden van 

maatschappelijke begeleiding een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit geven wij vorm door dit te beleggen 

bij Stichting Scala. Dit door het bieden van maatschappelijke begeleiding die door professionals wordt uitgevoerd. 

En door het subsidiëren van een pool sleutelpersonen die bestaat uit ervaringsdeskundigen (oudkomers). 

Het college heeft besloten in te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 10.595,- aan Stichting Scala 

voor de pool sleutelpersonen gefinancierd uit de uitvoeringsmiddelen Wi 2021. 

4.                                Subsidie Stichting Leergeld 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Leergeld Friesland Oost zet zich in voor kinderen van 4 tot 18 jaar om mee te kunnen doen aan sport, 

onderwijs, welzijn en cultuuractiviteiten. Haar aanbod in de huidige vorm is sinds 2015 beschikbaar voor kinderen in 

onze gemeente. De stichting werkt nauw samen met het  Jeugdfonds Sport en Cultuur. Stichting Leergeld heeft een 

subsidieverzoek ingediend om haar activiteiten in 2022 te kunnen voortzetten. 

Het college heeft besloten: 

1. Stichting Leergeld Friesland Oost voor 2022 een subsidie te verlenen van € 50.000,-. 

2. Deze kosten te dekken uit de begrotingspost Armoedebeleid. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 

 
 
 

5.                                Dagbesteding zonder indicatie De Fochtel 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Voor het bieden van Wmo zorg en ondersteuning hebben we in OWO-verband contracten met zorgaanbieders 

afgesloten. Zo ook voor dagbesteding voor inwoners met dementie. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient 

een inwoner een aanvraag in bij het Gebiedsteam. Het Gebiedsteam doet dan onderzoek en geeft, in het positieve 

geval, een beschikking af. De inwoner kan naar dagbesteding en de aanbieder factureert maandelijks de 

afgenomen dagdelen. Inwoners met dementie en hun mantelzorgers zoeken vaak laat hulp of ondersteuning. Door 

deze vorm van dagbesteding zonder indicatie aan te bieden, verwachten we de drempel te verlagen en inwoners in 

staat te stellen om er eerder gebruik van te maken. 

Het college heeft besloten inwoners met dementie in staat te stellen om laagdrempelig naar dagbesteding te gaan. 

En daarvoor: 

1. Vanaf 1 januari 2023 te starten met indicatie vrije dagbesteding bij zorgboerderij ‘De Fochtel’ voor inwoners 

met dementie. 

2. De Fochtel daarvoor € 125.000,- toe te kennen voor 2023. 

6.                                Weigeren omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van vergunning OV-2020-6781, verplaatsen hal 
ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning 
Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 22 december 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal aan de Turfsteker 

41 in Haulerwijk. De bouw is in 2022 van start gegaan. Tijdens de bouw is gebleken dat het bouwwerk 
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op onvoldoende afstand van de achter op het perceel gelegen hoofdwatergang is geplaatst. Het 

waterschap eist een minimale afstand van 5 meter tussen de watergang en het bouwwerk voor 

onderhoud. Vergunninghouder heeft op 6 oktober 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd voor 

het gewijzigd uitvoeren van het bouwplan (het verschuiven van de bedrijfshal). De aanvraag van 6 

oktober 2022 voldoet niet aan de gestelde eisen in het bestemmingsplan en niet aan de redelijke eisen 

van welstand. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het gewijzigd uitvoeren 

van het bouwplan, zoals dat nu is aangevraagd. 

 
 

7.                               Memo 'hoe om te gaan met prijsstijgingen in 2023' 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Ook de gemeente wordt geconfronteerd met stijgende prijzen voor energie, materialen, loonstijgingen et cetera. 

Gezien de huidige situatie zijn bijvoorbeeld de onderhoudsbudgetten en de energiebudgetten bij de begroting 2023 

geïndexeerd met respectievelijk 10% en 50%. Toen al is aangegeven dat de prijzen waarschijnlijk nog meer zouden 

gaan stijgen en dat is ook gebeurd. Energietarieven gaan veel malen over de kop, loonstijging in de bouw van 

14,5% voor 2023 en ook materialen zijn over de hele linie fors duurder. Aangegeven is dat waar nodig, we 

gedurende het jaar 2023 via een rapportage bij de raad terug zouden komen om budgetten te verhogen. 

Vanuit Planning & Control is een memo opgesteld als richtlijn hoe om te gaan met de prijsstijgingen die van invloed 

zijn op uit te voeren werkzaamheden binnen de gemeente. Het college heeft besloten in te stemmen met het volgen 

van deze richtlijn. 
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