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1.   Subsidie Welzijn op Recept 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen - naast medische 
hulpverlening - worden doorverwezen door zorgprofessionals richting welzijnsactiviteiten. Doel hiervan is het 
verhogen van het welbevinden van de inwoners en het verkrijgen/behouden/verbeteren van een gezonde 
leefstijl. Inwoners krijgen begeleiding en een steuntje in de rug van een welzijnsprofessional om die 
activiteiten te vinden die passen bij hun behoefte aan sociale contacten, zingeving en welbevinden en om 
stappen te zetten in zelfvertrouwen en grip op hun leven. 
 
Het college heeft besloten: 
 

1. € 9.643,- subsidie toe te kennen aan stichting Scala voor de voortgang van ‘Welzijn op recept’ in 2022 met 
als doel de ondersteuning van inwoners met psychosociale problemen. 

2. In 2022 te onderzoeken of en op welke manier Welzijn Op Recept in Ooststellingwerf voortgezet gaat worden 
vanaf 2023. 
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2.                                   Bezoekersreglement archief OWO-gemeenten 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft het 'Bezoekersreglement archief OWO-gemeenten 2022' vastgesteld. 

3.                                  Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Jaarlijks vraagt de Inspectie van Onderwijs aan gemeenten om het toezicht en handhaving op de 
kinderopvang te verantwoorden. Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht 
op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. De kinderopvang omvat de volgende 
voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureaus (GOB) en 
Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). De GGD als toezichthouder inspecteert jaarlijks alle voorzieningen, 
voor de inspectie van VGO geldt een wettelijk minimum van 5%. Op basis van deze inspectie rapporteert en 
adviseert de GGD de gemeente om al dan niet te handhaven. 
 
Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2021 vastgesteld en informeert de raad via een mededeling. 
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