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1. Start activiteitenagenda Uutgaon 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Tijdens de dorpsgesprekken en de bijeenkomsten voor de DOE-agenda’s voor de Visie op Samenleven klonk 
steeds weer de wens voor inzicht in wat er allemaal te doen is in Ooststellingwerf. Een agenda voor inwoners, zodat 
ze weten wat er te doen is. Maar ook voor organisaties om activiteiten op elkaar af te stemmen. Met wat vertraging 
door corona ging in het najaar van 2021 een werkgroep van vrijwilligers (de kalendergroep), samen met de 
gemeente, van start om deze wens te realiseren. Nu is het zover: op 20 september 2022 werd www.uutgaon.nl 
gelanceerd.  
 
Het college informeert de raad over de start van Uutgaon.nl, dé activiteitenagenda voor héél Ooststellingwerf, via 
een mededeling. 

2.                                Structurele subsidieaanvraag st. Muziek op Stapel 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten een structureel bedrag van € 1.000,- beschikbaar te stellen in 2023 voor de stichting 
Muziek op Stapel uit Oldeberkoop, voor de organisatie van de kinderconcerten. En daarvoor: 

1. Financiële dekking te vinden in het budget cultuurbevordering in de gemeentebegroting. 
2. Een voorbehoud te maken in verband met de vaststelling van de gemeentebegroting 2023 door de 

gemeenteraad. 
3. De aanvraag voor het jaar 2024 mee te nemen in het verzameladvies over meerdere aanvragen cultuur tot € 

10.000,-. 
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3. Vaststelling subsidie VraagElkaar 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2021 heeft VraagElkaar incidentele subsidie gekregen ter waarde van € 63.141,- voor de bestrijding van 
eenzaamheid in Ooststellingwerf in het jaar 2021.  
In maart 2022 is de verantwoording van de bestede middelen ontvangen met het verzoek tot vaststelling van de 
subsidie. VraagElkaar heeft in 2021 de werkzaamheden en activiteiten (binnen de beperkingen van de 
coronamaatregelen) conform de subsidieafspraken uitgevoerd. 
 
Het college heeft besloten de subsidie voor VraagElkaar voor 2021 voor de bestrijding van eenzaamheid, conform 
de verlening, vast te stellen op € 63.141,-. 

  
4. Verruiming inkomensgrens kleding- en schoenenbonnen actie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2014 is gestart met een kleding- en schoenenbonnenactie voor gezinnen met kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar 
met als doel extra ondersteuning te bieden aan kinderen uit minimagezinnen. Sinds een evaluatie in 2015 maakt de 
actie onderdeel uit van het armoedebeleid.  
 
Het college heeft besloten in te stemmen met de eenmalige verruiming van de inkomensnorm van 110% naar 130% 
van het wettelijk sociaal minimum voor het verstrekken van de kleding- en schoenenbonnen voor gezinnen met 
kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar. En daarvoor de extra kosten te dekken uit het voordelig resultaat 2021 dat 
is toegevoegd aan de algemene reserve en door de raad bestemd is voor dit doeleinde. 
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5. Zienswijze op aanvraag van Actium voor ontheffing 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college In het kader van de invoering van de Woningwet 2015 is een uitbreidingsverbod ontstaan. Op basis van deze wet 
zijn in 2016 regionale woningmarktregio’s vastgesteld. Ooststellingwerf is hierbij onderdeel uit gaan maken van de 
woningmarktregio Fryslân. Hierdoor ligt onze gemeente buiten het kernwerkgebied Groningen-Drenthe (deze 
provincies vormen samen één woningmarktregio), waarin Actium werkzaam is. Gevolg is dat Actium geen ‘actieve’ 
rol mag hebben op de woningmarkt in onze gemeente, dus niet mag uitbreiden, maar slechts haar bestaande bezit 
mag ‘beheren’. Verschillende redenen zorgen ervoor dat Actium nu een ontheffing wil vragen op dit 
uitbreidingsverbod, zodat zij actief kan zijn in Ooststellingwerf, wat inhoudt dat Actium de voorraad uit kan breiden. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Bij te dragen aan de realisatie van voldoende betaalbare woningen in alle segmenten zoals beschreven in de 
Woon(zorg)visie 2022-2026. 

2. Uitvoering te geven aan een van de maatregelen in de woon(zorg)visie. 
En daarvoor: 

3. Per brief tijdig een positieve zienswijze uit te brengen op het verzoek van Actium voor ontheffing van het 
uitbreidingsverbod. 

4. De raad via een mededeling te informeren. 
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6. Verzoek om preventieve handhaving wedstrijddag 4 september 202 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Door een omwonende van motorcrossterrein De Prikkedam in Makkinga is verzocht om preventief te 
handhaven op twee nieuwe voorschriften uit het bestemmingsplan op de wedstrijddag van de 
Motorsport Vereniging (MSV) van 4 september 2022. Het gaat om de regels dat niet meer dan de helft 
van de motoren tweetaktmotoren mogen zijn en dat het maximale bronvermogen van de motoren 
94dB(A) is. Voor preventieve handhaving (het opleggen van een last onder dwangsom vóórdat een 
overtreding plaatsvindt) vereist de wet dat het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. Hiervan 
is geen sprake (geweest). 
 
Het college heeft besloten het verzoek om preventieve handhaving af te wijzen. 

  
7. Toekennen dorpshuizenbudget 2022 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 28 januari 2021 heeft dorpshuis Haulerwijk een aanvraag ingediend voor een bijdrage van het 
dorpshuizenbudget 2022 voor het aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem waarvan de kosten zijn 
begroot op € 33.145,-. Op 20 mei 2022 heeft het dorpshuis een geactualiseerde aanvraag ingediend omdat de 
begrote kosten zijn gestegen naar € 55.609,-. 
 
Het college heeft besloten het dorpshuizenbudget 2022 van € 30.677,- toe te kennen aan dorpshuis Haulerwijk. 
Waardoor dorpshuis Haulerwijk € 30.677,- ontvangt voor het aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
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8. Najaarsrapportage 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De Najaarsrapportage 2022 geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de 
programmabegroting 2022-2025. De verantwoording gaat over de eerste acht maanden van 2022. 
 
Het college adviseert de raad: 

1. De begrotingswijziging van de meicirculaire 2022 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2022 en het positieve incidentele saldo van € 126.000,- 

En daarmee: 
3. De begrotingswijzigingen behorend bij de Najaarsrapportage vast te stellen. 
4. De onttrekking aan de algemene reserve te verlagen met € 84.000,-. 
5. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen, de opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne in 2022, de Taskforce Wonen en de nieuwe accommodatie buitendienst. 
6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2021 naar 2022. 
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