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1. Meerjarenkoers Veiligheidsregio Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In haar meerjarenkoers beschrijft Veiligheidsregio Fryslân wat de gemeenten de komende vier jaren van hen 
kunnen verwachten. Een belangrijke andere pijler voor specifiek het beleidsplan Veiligheid is het Regionaal 
Risicoprofiel. Dit breed afgestemde document is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico’s in Fryslân te geven. 
Het Risicoprofiel is gebruikt om strategische beleidskeuzes te maken over de ambities voor de risico- en 
crisisbeheersing. 
 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met: 

1. De meerjarenkoers 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân. 
2. Het Regionaal Risicoprofiel 2022 van Veiligheidsregio Fryslân. 

2.                                Subsidievaststelling Wel-Zijn op dorpse schaal 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal ontvangt structurele subsidie voor onder andere dagopvang. Hiermee 
kunnen inwoners van Oldeberkoop, maar ook van omliggende dorpen, zonder beschikking naar dagopvang. De 
subsidie wordt op basis van een verantwoordingsverslag jaarlijks vastgesteld. Vanwege corona is 2021 een ander 
jaar dan anders geworden. De subsidie kan deels vastgesteld en deels overgeheveld naar 2022. 
 
Het college heeft besloten de Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal in staat te stellen om dagopvang en andere 
activiteiten voor inwoners in Oldeberkoop e.o. te organiseren. En daarvoor: 

1. De verleende subsidie over 2021 vast te stellen op € 9.881,58. 
2. Het restant, € 24.966,99, door te schuiven naar 2022. 
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3. Mededeling contract Gazprom 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op vrijdag 16 september 2022 heeft de OVEF tijdens een extra algemene ledenvergadering besloten om het 
huidige contract met Gazprom niet op te zeggen. Het college stemt in met een mededeling voor de raad over het 
contract met Gazprom. 

  
4. Deelname convenant 'Rijk Ooststellingwerf' (naschoolse activiteiten) 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Het college heeft besloten deel te nemen aan het convenant ‘Rijk Ooststellingwerf’ in het kader van gelijke kansen 
door middel van naschoolse activiteiten. En daarvoor wethouder Nijboer te mandateren om het convenant te 
ondertekenen namens de gemeente Ooststellingwerf. Dit convenant tussen de gemeente, Stichting Comprix, CPO 
De Tjongerwerven en Stichting Scala is gericht op het vergroten van kansen door het organiseren van een 
naschools aanbod. 
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5. Uitspraak verjaringskwestie Slotemaker de Bruïneweg | Ooststellingwerf / A.P.M. 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Het college heeft kennisgenomen van het eindvonnis van de rechtbank Noord-Nederland, uitgesproken op 7 
september 2022. 
 
De rechtbank Noord-Nederland heeft haar eindvonnis over de verjaringskwestie Slotemaker de Bruïneweg 
uitgesproken op 7 september 2022. Hierbij is de gemeente in het gelijk gesteld. De rechtbank verklaart dat de 
gemeente eigenaar is van de strook grond en veroordeelt A.P.M. om de strook binnen twee weken na betekening 
van het vonnis te ontruimen en ter vrije beschikking van de gemeente te stellen op straffe van een dwangsom. 
A.P.M. wordt ook in de proceskosten veroordeeld. Beide veroordelingen zijn uitvoerbaar bij voorraad verklaard, 
zodat deze ook indien hoger beroep zou worden ingesteld ten uitvoer kunnen worden gelegd. 

6. Beveiligingsfuncties Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college In het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid, is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als 
normenkader opgenomen. Deze richtlijn, algemeen aanvaard als normenkader, bevat een totaalpakket aan 
informatiebeveiligingsmaatregelen geldend voor elke gemeente. Dit strategisch gemeentelijke 
informatiebeveiligingsbeleid is het kader voor het treffen van passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen om informatie te beschermen en te waarborgen, waarmee onze gemeente voldoet aan 
relevante wet- en regelgeving. 
 
Het college heeft kennis genomen van een memo met betrekking tot de specifieke beveiligingsfuncties binnen de 
gemeente Ooststellingwerf. 
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7. Plan van aanpak ENSIA 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Informatieveiligheid en privacy hebben een belangrijke plaats op de gemeentelijke agenda. Zorgvuldig omgaan met 
informatie van burgers staat bij ons hoog in het vaandel. Dat geldt voor elke afdeling van onze gemeente. Het 
adequaat inrichten van verantwoordingsprocessen is daarbij essentieel. Zo blijft informatieveiligheid en privacy van 
burgers gewaarborgd. Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid 
van diverse informatiesystemen. Verantwoording vindt plaats op basis van een zelfevaluatie over 
informatiebeveiligingsnormen, gebaseerd op de Baseline informatieveiligheid Overheid (BIO). Dit doen wij 
met behulp van een uniforme auditsystematiek, ENSIA. 
 
Het college heeft kennis genomen van de plan van aanpak in het kader van de verantwoording over 
informatieveiligheid middels ENSIA 2022. En van een infographic met daarin het tijdspad van het 
verantwoordingsproces. 
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