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1.   Definitief vaststellen bijdrage 2021 lokale Omroep Odrie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft het  subsidiebedrag van € 11.073,- aan lokale omroep stichting Odrie in 2021 definitief 
vastgesteld. 

2.                                   Definitieve vaststelling subsidie 2021 Muziekfederatie Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2021 voor Federatie van Muziekverenigingen Ooststellingwerf van € 21.038,- definitief 
vastgesteld. 

3.                                   Definitief vaststellen subsidie stichting Comprix voor Heemkunde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2021 van € 11.849,- aan Stichting Comprix voor het vak Heemkunde definitief 
vastgesteld. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.                                   Donatieverzoek pleegzorgdag 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 15 juni 2022 heeft Jeugdhulp Friesland een verzoek ingediend voor een donatie aan de pleegzorgdag 2022.  
Het college heeft besloten het donatieverzoek van Jeugdhulp Friesland voor de ‘pleegzorgdag 2022’ af te wijzen. 

5.                                   Evaluatie Het Fonds 2018-2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het Fonds 2018-2021 eindigt, na een jaar verlenging, in 2022. De positieve evaluatie over de periode 2018-2021 
van Het Fonds geeft aanleiding tot een vervolg. De evaluatie wordt voorgelegd aan de raad als input voor een 
besluit over het vervolg tijdens de behandeling van de begroting 2023 later dit jaar. Na besluitvorming over de 
begroting 2023 wordt duidelijk of Het Fonds daadwerkelijk een vervolg krijgt en hoe dat eruit zal zien. 
 
Het college heeft besloten lokaal initiatief van onderop blijven ondersteunen en stimuleren door het Fonds 
structureel een vervolg geven. En daarvoor de raad voor te stellen om: 

1. Kennis nemen van de positieve evaluatie Het Fonds 2018-2021. 
2. Het besluit over het (structureel) voortzetten van Het Fonds te betrekken bij de begroting 2023 om een 

integrale afweging te borgen. 
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6.                                 Subsidie vaststelling De Buurthaven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Buurthaven in Haulerwijk ontvangt een subsidie van € 10.000,- voor dagopvang. Hiermee kunnen inwoners in 
dorpshuis De Enter zonder beschikking naar dagopvang en andere activiteiten. De subsidie wordt op basis van een 
verantwoordingsverslag jaarlijks vastgesteld. Door corona is 2021 een ander jaar dan anders geworden Daardoor 
zijn niet alle activiteiten uitgevoerd en zijn er minder kosten zijn gemaakt. De subsidie kan deels vastgesteld en 
deels overgeheveld naar 2022. 
 
Het college heeft besloten de Buurthaven in staat stellen te stellen om dagopvang en andere activiteiten voor 
inwoners in Haulerwijk te organiseren. En daarvoor: 

1. De subsidie over 2021 vast te stellen op de daadwerkelijke bestedingen; € 3.224,17. 
2. Het restant van de subsidie 2021, € 6.775,83, door te schuiven naar 2022. 

7.                                  Verhoging eenmalige energietoeslag 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is voor huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Gemeenten 
voeren deze regeling uit. Op 5 april 2022 heeft het college besloten om deze middelen beschikbaar te stellen en zijn 
er beleidsregels vastgesteld. 
 
 
 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 

 
 

 
Het richtbedrag van de energietoeslag was € 800,-. Het rijk heeft op 5 juli 2022 besloten dit bedrag met € 500,- te 
verhogen naar in totaal € 1.300,-. Hiervoor is het nodig om de beleidsregels aan te passen en vast te stellen zodat 
tot uitvoering en verstrekking kan worden overgegaan 
 
Het college stelt de verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 500,- beschikbaar voor huishoudens met een 
inkomen tot 120% van het bestaansminimum. En stelt daarvoor de beleidsregels 'Eenmalige energietoeslag 
gemeente Ooststellingwerf 2022-2' vast. Het college informeert de raad via een mededeling te informeren. 

 
 
 
8.                                  Nota Bodembeheer 2022 
Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college De Nota Bodembeheer is bedoeld om aan te geven op welke wijze met ingrepen in de bodem wordt omgegaan. 
Daarom zijn in 2010 de bodemkwaliteitskaarten en bijbehorende nota’s bodembeheer van Opsterland, 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf opgesteld. De richtlijn bodemkwaliteitskaarten uit 2007 van de toenmalige 
ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat schrijft voor dat de kaarten en het beleid eens per vijf jaar opnieuw 
moeten worden vastgesteld. In 2015 is dat gebeurd. In 2016 is er specifiek beleid vastgesteld voor bermgrond en in 
2020 is in de drie OWO gemeenten het bodembeleid verrijkt met de zogenaamde PFAS waarden en opnieuw 
vastgesteld. In 2020 is daarna gestart met een actualisatieslag van de bodemkwaliteitskaarten. Hierbij is rekening 
gehouden met de systematiek voor bodemkwaliteitskaarten. 
 
Het college heeft besloten de Nota Bodembeheer 2022 vast te stellen. En de bodemkwaliteitskaarten van de andere 
gemeenten te erkennen voor grondverzet. 
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9.                                    Overbruggingsconcessie 2023 en 2024 en concept vervoerplan 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 22 juni 2022 besloten om de overbruggingsconcessie 
busvervoer Fryslân met een looptijd van 11 december 2022 tot en met 14 december 2024 te verlenen aan Arriva.  
Daarnaast ligt het concept vervoerplan Fryslân bus 2023 van Arriva ter inzage tot 14 augustus 2022. Dit concept 
vervoerplan bevat het vervoersaanbod voor 2023, het eerste jaar van de overbruggingsconcessie. De nieuwe 
dienstregeling wordt ingevoerd op 11 december 2022. 
 
Het college heeft kennisgenomen van: 

1. Het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân om de overbruggingsconcessie busvervoer 
Fryslân met een looptijd van 11 december 2022 tot en met 14 december 2024 te verlenen aan Arriva 
Personenvervoer Nederland B.V. (Arriva). 

2. Het concept vervoerplan voor de dienstregeling 2023 opgesteld door Arriva. 
 
En besloten in te stemmen met het concept vervoerplan voor de dienstregeling 2023 opgesteld door Arriva. Het 
college informeert de raad hierover via een mededeling.  
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10.                                 Regionaal mobiliteitsprogramma Fryslân 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het Ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) vastgesteld. Dat 
betekent dat het ontwerp RMP van dinsdag 12 juli tot en met maandag 5 september 2022 ter inzage ligt. In dit 
programma staan de plannen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor de komende jaren. De provincie 
Fryslân wil deze plannen samen met andere (overheids)partijen uitvoeren. 
 
Het college heeft kennisgenomen van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Fryslân. En stemt in met een reactie van 
de gemeente op het Regionaal Mobiliteitsprogramma Fryslân. 

11.                                 Toezegging n.a.v. raadscommissie 11 mei 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 11 mei was de behandeling van de begroting 2023, jaarstukken 2021 en eerste begrotingswijziging 2022 van 
Veiligheidsregio Fryslân. Tijdens die behandeling is een vraag gesteld over wat de extra uitgaven aan de brandweer 
extra heeft opgeleverd. 
 
Het college legt de raad een raadsmededeling voor met daarin een toelichting over de uitgaven van de brandweer. 
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12.                                 Tussenvorm van wonen en zorg 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten een pilot te starten met Actium en zorgpartijen voor het opzetten van een nieuwe 
tussenvorm voor wonen en zorg. En daarvoor: 

1. Medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tijdelijke woonzorgunit door Actium op het perceel 
Drentseweg 39 te Appelscha. 

2. Actium, Phusis en zorgkantoor Zilveren Kruis de eerste twee jaar voor verhuur van de unit en voor 24-
uurs zorginhoudelijke begeleiding (Wlz zorg) te laten zorgen en dit te door die partijen te laten financieren. 

3. Voor afloop van deze periode de pilot te evalueren. 
4. De intentie uit te spreken om de unit daarna twee jaar te gebruiken als tussenvorm om zelfstandig wonen 

mogelijk te maken (Wmo zorg), tenzij uit de evaluatie blijkt dat voortzetting niet wenselijk is. 
5. Voor die tussenvorm dan nieuwe (financierings)afspraken te maken. 
6. Na afloop van de twee jaar, in totaal na vier jaar een nieuwe evaluatie uit te voeren om te beslissen of en 

hoe partijen verder met deze woonvorm gaan. 
7. De raad te informeren via een mededeling. 

13.                                 Beslissing op handhavingsverzoek inzake nevenactiviteiten MSV Prikkedam 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 14 juli 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland het beroep van verzoekers om handhaving tegen het niet / niet 
tijdig nemen van een beslissing op hun handhavingsverzoek gegrond verklaard. De rechtbank heeft het college 
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daarbij opgedragen om binnen twee weken alsnog een beslissing op dit handhavingsverzoek bekend te maken. 
Vanwege deze spoed is op 26 juli 2022 alsnog een afwijzende beslissing op het handhavingsverzoek verzonden. 
Het college heeft besloten het handhavingsverzoek af te wijzen. De belangrijkste reden voor de afwijzing is dat het 
verzoek onvoldoende concreet is om vast te stellen of en wanneer er sprake is van een (dreigende) overtreding. 
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