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1.  Statutenwijziging SOVOO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het Stellingwerf College in Oosterwolde is een zelfstandige, openbare school met als bevoegd gezag 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf. Deze stichting wil per 1 januari 
2023 bestuurlijk fuseren met Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en Weststellingwerf. 
 
Het college verzoekt de raad om in te stemmen met de statuten van de nieuwe stichting die zal ontstaan door de 
bestuurlijke fusie van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf met Stichting Voortgezet Onderwijs 
Steenwijkerland en Weststellingwerf. 

2.                                  Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het vastgestelde interne controleplan 2021/2022 is uitgewerkt hoe de verbijzonderde interne controle in 
de gemeente Ooststellingwerf wordt uitgevoerd. In lijn met dit plan zijn de controles over geheel 2021 
verricht. 
 
Het college heeft kennis genomen van de ‘Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2021’. 
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3.                                 Inclusie 2022/2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Gemeente Ooststellingwerf heeft belangrijke ambities om elke inwoner mee te kunnen laten doen aan 
alles wat het leven biedt. Dit vraagt om extra inzet van een projectleider Inclusie, waardoor de nog 
openstaande doelen met specifieke aandacht voor externe stakeholders geborgd gaan worden en 
eventueel nieuwe doelen op de agenda worden gezet. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Een projectleider Inclusie (0,3 fte) aan te stellen voor de periode 2022-2023. 
2. De projectleider Inclusie te positioneren bij de afdeling Samenleving. 
3. De incidentele middelen bestemd voor de regisseur Zorg en Veiligheid hier deels (€ 30.000,-) voor te 

reserveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.                                  Vaststelling Home-Start 2021 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Humanitas heeft de gemeente gevraagd om de toegekende subsidie voor Home-Start in 2021 vast te 
stellen. Voor de vaststelling heeft Humanitas een financiële en inhoudelijke verantwoording aangeleverd. Home-
Start Zuidoost Friesland is actief in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. 
 
Het college heeft de subsidie verstrekt aan Humanitas voor Home-Start in 2021 conform de verleningsbeschikking 
vastgesteld op € 21.120,-. En daarvoor de vaststellingsbeschikking aan Humanitas te versturen. 
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5.                                  Meicirculaire 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Onlangs is de meicirculaire 2022 gepubliceerd. Het college informeert de raad via een mededeling over de gevolgen 
van de meicirculaire 2022. 

6.                                  Programmering bedrijventerreinen Zuidoost-Friesland Regionale afspraken 2022-2035 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van het landelijke Convenant Bedrijventerreinen en de provinciale doorvertaling in de Verordening 
Romte, worden periodiek in Friesland regionale afspraken gemaakt over de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Deze afspraken worden per regio gemaakt en zijn mede onderbouwd met de cijfers van 
bureau Louter. De gemeente Ooststellingwerf valt onder de regio Zuidoost-Friesland, samen met 
Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf en Opsterland. De notitie is bedoeld om samen met de provincie 
Fryslân de bestaande afspraken over de korte termijn te herijken en tot nieuwe programmeringsafspraken te komen 
voor de lange termijn. 
 
Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de notitie programmering bedrijventerreinen Zuidoost-Friesland 2022-2035. 
2. Samen met de andere gemeenten in Zuidoost-Friesland deze notitie aan te bieden bij de provincie Fryslân. 
3. Wethouder Marcel Bos te machtigen om aanpassingen in de notitie door te voeren op basis van opmerkingen 

uit andere colleges. 
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