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1.  Inkoop regionale specialistische jeugdhulp bij SDF 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sociaal Domein Friesland is eind 2020 begonnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de inkoop 
regionale specialistische jeugdhulp. In april 2021 zijn de inkoopdocumenten gepubliceerd. Tegen onderdelen van de 
aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp zijn bezwaren ingediend door enkele aanbieders, gevolgd door 
een kort geding bij de Rechtbank Leeuwarden. 
 
In het belang van een goede jeugdhulp, is besloten gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter en is de 
aanbesteding van de inkoop regionale specialistische jeugdhulp ingetrokken. Met als consequentie dat de beoogde 
inwerkingtreding van de nieuwe contracten regionale specialistische jeugdhulp is verschoven van 1 januari 2022 
naar 1 januari 2023.  
 
Het college informeert de raad over de inkoop regionale specialistische jeugdhulp via een mededeling aan de raad. 
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2.                                  Subsidiebeschikking Buurthuiskamer Het Ketelhuis 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Binnen het programma Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020-2023 is het project de Buurthuiskamer 
Haerenkwartier een belangrijk onderdeel. Het project is bovendien een belangrijk onderdeel van de 
wijkvernieuwing Haerenkwartier en de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie. Het project 
Buurthuiskamer Haerenkwartier is verder uitgewerkt in de Businesscase Buurthuiskamer Haerenkwartier 
welke op 29 juni 2021 is vastgesteld. Het Leger des Heils voert de Buurthuiskamer inmiddels uit. Deze 
subsidieverlening is een formalisering waardoor het Leger des Heils ook de middelen krijgt die bij de uitvoering 
horen. 
 
Het college heeft besloten een ontmoetingsplek en steunpunt in de wijk Haerenkwartier te realiseren. En daarvoor: 
 

1. Het Leger des Heils subsidie van € 57.000,- te verstrekken voor de uitvoering van de Buurthuiskamer Het 
Ketelhuis en KOEK in de periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. 

2. Deze subsidie te dekken uit de middelen voor Aandachtsgebieden Ooststellingwerf. 

3.                                 Accountantsverslag controle jaarrekening 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van het verslag van bevindingen Jaarrekeningcontrole 2021. 
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4.                                 Beantwoording Technische vragen jaarstukken 2021 deel 2 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde technische vragen bij de 
jaarstukken 2021 deel 2 en dit door te sturen naar de raad. 

5.                                 Principeverzoek Hoofdweg 7 en Bûtenweg Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 12 oktober 2021 is een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van de bestemming van het perceel 
Hoofdweg 7 in Elsloo naar een woonbestemming. En het realiseren van twee woningen op een perceel aan de 
Bûtenweg in Elsloo. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd.  
 
Het college heeft besloten: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van de beheersverordening ‘Overige dorpen 
2014’ voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het perceel Hoofdweg 
7 in Elsloo. 

2. In principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van de beheersverordening ‘Overige dorpen 
2014’ voor de realisatie van twee woningen op het perceel aan de Bûtenweg in Elsloo. 

3. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 
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6.                                 Mededeling aan de raad inzake implementatie Wet open overheid 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Dit voorjaar heeft de rekenkamercommissie een rapport uitgebracht over de uitvoering van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob). Het college heeft in een bestuurlijke reactie aangegeven de conclusies en aanbevelingen uit het 
rapport mee te nemen bij de implementatie van de opvolger van de Wob: de Wet open overheid. 
 
Het college informeert de raad via een mededeling over de implementatie van de Wet open overheid. 
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