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Nummer 31 – 22 september 2020  

  

1.                                  Benoeming lid adviescommissie Het Fonds 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De adviescommissie Het Fonds moet uit minimaal drie leden bestaan. Door de benoeming van Léan Delfos als lid 
van de adviescommissie is de commissie weer voltallig. Léan Delfos is benoemd tot lid van de Adviescommissie Het 
Fonds voor de jaren 2020 en 2021. 
 

2.                                  Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving 
van de kinderopvang. De jaarverantwoording gebeurt volgens een verplichte landelijke standaard. Het college heeft 
de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019 vastgesteld, deze wordt ter kennisname aan de 
raad aangeboden. Ook wordt deze aan de Inspectie van het onderwijs (Ivho) via het Internet Schooldossier (ISD) 
van de Ivho beschikbaar gesteld. 
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3.                                  Mededeling raad pilot Erbij horen en Meedoen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De raad wordt geïnformeerd over de pilot Erbij horen en Meedoen. Dit is het plan van aanpak waarmee de 
gemeente statushouders en bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt, in samenwerking met Zuid 
Oost Zorg vestiging Stellinghaven Oosterwolde, de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen door het verrichten 
van vrijwilligerswerk. 
 

4.                                 Subsidie Liante 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Stichting Zorggroep Liante ontvangt jaarlijks subsidie voor de uitvoering van Dagopvang en Sociale Recreatie. De 
subsidie 2019 voor Zorggroep Liante (Dagopvang en Sociale Recreatie) is vastgesteld op € 23.641,-. 
 
 

5.                                  Mededeling aan de raad inzake uitspraak Raad van State over hoger beroep zonnepaneelveld Molenbosch 
te Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Het college heeft ingestemd met de mededeling aan de raad m.b.t. de uitspraak van de Raad van State inzake het 
hoger beroep zonnepaneelveld Molenbosch te Oldeberkoop.  Met deze mededeling wordt de raad op de hoogte 
gebracht van de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-
Nederland van 12 juli 2019 m.b.t. het zonnepaneelveld Molenbosch, evenals het beroep tegen het besluit van 26 
mei 2020 tot wijziging van de omgevingsvergunning voor het zonnepaneelveld Molenbosch. 
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6.                                 Openstelling Bosbergtoren t/m 31 oktober 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de Raad te informeren over de nieuwe openingstijden van de Bosbergtoren, het aantal 
bezoekers en inzet van een ondernemers. In oktober wordt de huidige situatie geëvalueerd en vervolgens wordt 
bekeken hoe de opening gedurende de wintermaanden georganiseerd gaat worden.  
 

7.                                  Subsidieaanvraag Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De raad wordt door middel van een raadsvoorstel voorgesteld om een bedrag van €30.750,- subsidie beschikbaar te 
stellen voor het project Biodivers Cutluurland Ooststellingwerf en een uitgestelde subsidievaststellingsdatum (1 
oktober 2021) op te nemen in deze subsidiebeschikking. Er wordt voorgesteld dit te bekostigen uit het resterende 
BBE budget. De aanvrager wordt vervolgens per brief op de hoogte gesteld.  
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8.                                Opdracht onderzoek Ketelhuis 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema / Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft een onderzoeksopdracht vastgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om het buurthuis ’t 
Ketelhuis over te nemen van Actium. Bij dit onderzoek wordt ook onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige 
beheervorm voor ’t Ketelhuis.  

9.                               Heroverwegingsproces 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het heroverwegingsproces extern te laten begeleiden, bij dit 
heroverwegingsproces inwoners, organisaties en ondernemingen te betrekken en voor het uitvoeren van het 
heroverwegingsproces € 42.000 beschikbaar te stellen vanuit het ambitiefonds. 
 
 


