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1.                                Preventie suïcide 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de gemeenteraadsvergadering van 16 november 2022 is een ingekomen brief besproken van het Suïcide 

Preventie Centrum. Vervolgens zijn een aantal interventiemogelijkheden opgesteld om kennis en vaardigheden te 

verstevigen op dit onderdeel. 

Het college informeert de raad via een mededeling over de interventies die ingezet worden om preventie van suïcide 

te verstevigen. 

2.                                Evaluatie eikenprocessierups 2022 en aanpak 2023 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 21 december 2021 is de raad op de hoogte gebracht van de evaluatie eikenprocessierups 2021 en het plan van 

aanpak voor 2022. In die mededeling aan de raad is aangegeven dat er eind 2022 / begin 2023 een evaluatie 

plaatsvindt over het jaar 2022. 

Het college heeft besloten de problematiek van de eikenprocessierups beheersbaar te houden. En daarvoor: 

1. De preventieve bestrijding met nematoden te blijven uitvoeren. 

2. De gecombineerde aanpak van natuurlijke bestrijding en mechanisch verwijderen (wegzuigen) van nesten te 

continueren. 

3. De kosten van het beheersen van de eikenprocessierups op te nemen in de reguliere begroting. 

4. De raad via een mededeling te informeren over de evaluatie eikenprocessierups 2022 en aanpak 2023. 
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3.                                Mededeling aan de raad m.b.t. vraag CU inzake vvgb vier recreatie-eenheden aan De Weeme 12b in 
                                  Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Tijdens de raadscommissie van 10 januari heeft wethouder But toegezegd terug te komen op een vraag van de 

ChristenUnie over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van vier recreatie-eenheden aan 

De Weeme 12b in Oldeberkoop.  

Het college beantwoordt een vraag van de ChristenUnie tijdens de gezamenlijke raadscommissies P&C, Ruimte en 

Samenleving d.d. 10 januari jl. met betrekking tot het agendapunt ‘vvgb vier recreatie-eenheden aan De Weeme 12b 

in Oldeberkoop’ via een mededeling. 

4.                                Rapportage verbijzonderde interne controle interim 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Volgens het vastgestelde ‘Interne Controleplan 2022/2023’ is over het eerste halfjaar van 2022 de verbijzonderde 

interne controle uitgevoerd. Het college neemt kennis van de uitkomsten hiervan. 
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5.                                Aanpassing Verordening Afvalstoffenheffing 2023 

Portefeuillehouder Gerben But en Jan van Weperen 

Besluit college De raad heeft in december 2022 in het kader van lastenverlichting besloten het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 

38,50 te verlagen. In de ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2023’ is het vaste tarief vastgesteld op € 104,50. Achteraf 

blijkt dat in de vastgestelde ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2023’ de omslagtarieven voor een- en 

tweepersoonshuishoudens niet zijn verlaagd met € 38,50. Omdat ook deze huishoudens recht hebben op de 

verlaging, is de verordening op deze punten aangepast en zijn ook daar de tarieven verlaagd met hetzelfde bedrag.  

Het college stelt de raad voor de op twee punten gewijzigde ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2023’ vast te stellen. 

6.                                Monitor aanbeveling vanuit ML en VIC rapportage 2021 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De bewaking van de interne beheersing en de kwaliteit van de processen is een continu proces binnen de 

organisatie. Gedurende het controlejaar zijn er diverse momenten waarop hierover wordt gerapporteerd. De 

accountant doet verslag in de managementletter en vanuit de verbijzonderde interne controle wordt twee 

keer per jaar een rapportage opgesteld. 

 

De actiepunten die voortkomen uit de managementletter en de VIC-rapportage worden jaarlijks gebundeld in  

een monitor. Het college heeft kennis genomen van de ‘Monitor aanbevelingen vanuit de ML en VIC-rapportage  

2021’ met daarin de stand van zaken per 1 september 2022. 
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7.                               Psychosociale hulp agrariërs 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Bij de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2022 is een amendement A017A ‘Stikstof’ Vangnet’ ingediend. 

Naar aanleiding daarvan is er een toezegging gedaan om te onderzoeken in hoeverre agrariërs psychosociale hulp 

nodig hebben. Het onderzoek bestond uit gesprekken met agrariërs, partners van agrariërs, dierenarts, Land en 

Tuinbouworganisatie (LTO), de provincie, agrarische coach, huisartsen en het Gebiedsteam. Deze gesprekken 

hebben geleid tot nieuwe interventies om agrariërs in Ooststellingwerf de mogelijkheid te bieden om passende hulp 

in te zetten. 

Het college informeert de raad via een mededeling over de psychosociale hulp voor agrariërs. En stelt de raad voor: 

1. Budget vanuit WMO beschikbaar te stellen voor een aanvullend zorgaanbod voor agrariërs. 

2. Hiervoor een bedrag van € 60.000,- euro per jaar te reserveren voor een periode van 3 jaar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.                               Startnotitie Inwonersparticipatie 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In het college-akkoord en in de samenwerkingsagenda wordt het belang van inwonersparticipatie aangestipt. Als 

gemeente hebben we al veel ervaring met inwonersparticipatie, maar er is nog geen concreet beleid hierover 

vastgesteld. Ook kan inwonersparticipatie gestructureerder en bewuster worden ingezet.  

Het college stelt het raadsvoorstel ‘Startnotitie Inwonersparticipatie’ vast. Hierin staat in grote lijnen hoe de 

gemeente Ooststellingwerf om wil gaan met inwonersparticipatie. 
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9.                               Afvalinzameling, Beantwoording schriftelijke vragen LSO over Milieustraat 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Op 22 december 2022 zijn door de fractie LSO een aantal schriftelijke vragen gesteld over het aanmeldsysteem 

Milieustraat. 

Het college stemt in met een mededeling aan de raad waarin de schriftelijke vragen van Lokaal Sociaal 

Ooststellingwerf (LSO) over de Milieustraat worden beantwoord. 

  

10.                               Ontwerp Programma van Eisen busconcessie Fryslân 2024-2034 - inspraakreactie 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college Het ‘Ontwerp Programma van Eisen busconcessie Fryslân 2024-2034’ ligt van 7 december 2022 t/m 20 januari 

2023 ter inzage.  

Het college stemt in met een inspraakreactie op het ‘Ontwerp Programma van Eisen busconcessie Fryslân 2024-

2034’. En informeert de raad over deze inspraakreactie via een mededeling. 
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11.                               Managementletter 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De raad heeft Eshuis registeraccountants opdracht gegeven om de jaarrekening 2022 te controleren. Als onderdeel 

hiervan heeft de accountant in november de interimcontrole uitgevoerd. De interimcontrole is vooral gericht op de 

kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersing. In de managementletter brengt de accountant 

verslag uit over de uitkomsten van deze controlewerkzaamheden.  

Het college heeft kennisgenomen van de ‘Managementletter 2022’. En biedt de ‘Managementletter 2022’ aan ter 

kennisname aan de auditcommissie. 

  

12.                               Instellen beroep tegen het Wijzigingsbesluit aanwezige waarden Habitatrichtlijngebieden 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Op 25 november 2022 publiceerde de minister voor Natuur en Stikstof het ‘Wijzigingsbesluit aanwezige waarden 

Habitatrichtlijngebieden’. De aanleiding voor het ‘Veegbesluit Natura 2000’ is dat er reden zou zijn om na te gaan of 

er in de gebieden habitattypen en soorten voorkomen die niet zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten die wel in 

aanmerking komen om te worden beschermd. Die waarden zouden alsnog toegevoegd moeten worden aan de 

aanwijzingsbesluiten van die Natura 2000 gebieden, zo stelt de minister in de toelichting. 

Het college informeert de raad via een mededeling over het besluit van het college in beroep te gaan tegen het 

‘Wijzigingsbesluit aanwezige waarden Habitatrichtlijngebieden’. 
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