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1. Definitieve vaststelling subsidie 2021 Bibliotheekwerk BZOF 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân heeft voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie toegekend 
gekregen van € 565.267,-. Op 30 mei 2022 heeft het college het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting 
ontvangen met het verzoek tot definitieve vaststelling van de voorlopige subsidie. Het college heeft besloten de 
subsidie definitief vast te stellen. 

2.                                  Definitieve vaststelling subsidie 2021 Kunst & COO 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Kunst & COO heeft voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie toegekend gekregen van € 274.780,-. 
Op 16 juni 2022 heeft het college het jaarverslag en de jaarrekening 202 van de stichting ontvangen met het 
verzoek tot definitieve vaststelling van de voorlopige subsidie. Het college heeft besloten de subsidie definitief vast 
te stellen 
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3. Definitieve vaststelling subsidie 2021 SSR 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Stellingwarver Schrieversronte (SSR) heeft de subsidieverantwoording en het jaarverslag 2021 
ingediend. De subsidie voor het jaar 2021 aan de Stellingwarver Schrieversronte dient definitief te worden 
vastgesteld. Het college heeft besloten de subsidie 2021 van € 26.390,- voor de Stellingwarver Schrieversronte 
definitief en ongewijzigd vast te stellen. 

  
4. Vaststellingen projecten Het Fonds 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Verschillende stichtingen en verenigingen ontvingen vanuit Het Fonds 2019 een subsidiebedrag voor het 
uitvoeren van hun projecten. Sommige projecten zijn direct uitgevoerd, anderen liepen vertraging op door corona. 
Inmiddels zijn alle genoemde projecten afgerond en uitgevoerd.  
 
Het college heeft besloten de aan de initiatiefnemers, bij beschikking van 10 december 2019, uit Het Fonds 2019 
(nieuwe stijl) verleende subsidie vast te stellen van de volgende projecten: 

1. Afscheidshuis Oosterwolde 2019, € 12.500,-. 
2. Bankjes voor senioren 2019, € 6.500,-.  
3. Gezond Ouder worden, € 20.000,-. 
4. De Herberg 2019, € 25.000,-. 
5. Verduurzaming Sportpark ‘De Steegde’ 2019, € 20.000,-. 
6. Meer gebruik bestaande sporthal 2019, € 4.285,-. 
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5. Tarieven afvalstoffenheffing 2023 

Portefeuillehouder Gerben But en Jan van Weperen 

Besluit college Jaarlijks worden de tarieven afvalstoffenheffing vastgesteld. De raad wordt voorgesteld vast te houden aan het in 
2020 gekozen groeiscenario voor meer kostendekking, met uitzondering van de verhoging van een deel van het 
vastrecht van € 7,- voor kosten van papierinzameling. Het vastrecht wordt daarmee voor 2023 € 143,- per 
aansluiting, per jaar. 
 
Het college heeft besloten:  
1. De tarieven 2023 voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vast te stellen op: 

a. Voorrijdtarief: € 47,50 per melding. 
b. Grof huishoudelijk restafval: € 19,- per m³ en grof huishoudelijk tuinafval: € 9,50 per m³. 

2. Kennis te nemen van de mate van kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. 
3. De raad voor te stellen om: 

a. Vast te houden aan het in 2020 gekozen groeiscenario, te weten 100% kostendekkendheid afval. 
b. Hierbij de slagboomtarieven milieustraat voor 2023 te verhogen met 5%. 
c. De bij de heroverwegingen vastgestelde toerekening van de BTW door te voeren via het vastrecht.  
d. Het vastrecht voor 2023 vast te stellen op € 143,-. 

4. Voor 2023 €69.000,- te onttrekken uit de reserve lastenverlichting voor dekking van het tekort op begroting 
afvalinzameling. 
5. De verordening Afvalstoffenheffing 2023 (inclusief tarieven milieustraat) vast te stellen. 
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6. Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 

Portefeuillehouder Gerben But 

Besluit college De gemeente geeft in principe aan iedereen toestemming om een woning of een ander gebouw op de riolering aan 
te mogen sluiten. Het deel van de huisaansluiting tot aan de eigendomsgrens (incl. de zogenaamde 
erfscheidingsput) wordt door de aanvrager aangelegd. Het deel van de huisaansluiting in grond dat in eigendom van 
de gemeente is, wordt door de gemeente aangelegd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de 
aanvrager. Dit gebeurt op basis van de ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023’. De tarieven zijn o.a. 
afhankelijk van de soort verharding en de soort riolering in de weg voor de woning of gebouw. 
 
Het college stelt de raad voor de ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023’ vast te stellen. 

 
  

7. Principeverzoek Meester Jongebloedstraat 1 Haulerwijk 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de realisatie van drie woningen aan de Meester Jongebloedstraat in 
Haulerwijk. De huidige regels in de beheersverordening staan woningbouw op deze locatie niet toe. 
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen: 
 

1. Aan het toestaan van woningbouw aan de Meester Jongebloedstraat 1 in Haulerwijk. 
2. Aan het wijzigen van de bestemming naar ‘wonen’. 
3. Voor de duur van twee jaar. 
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8. Wijziging financiële verordening 2020 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie. De huidige financiële verordening is van 2020. Vanwege het besluit om de 
afschrijvingsmethodiek vanaf 2022 te wijzigen is het nodig om de financiële verordening, met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2022, te wijzigen. 
 
Het college heeft besloten met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022, in te stemmen met wijziging van de 
financiële verordening 2020. En daarmee invulling te geven aan het raadsbesluit bij de heroverwegingen 2022-2025 
om de bedrijfsgebouwen af te schrijven tot 60 % van de WOZ-waarde. 

 
 

  
  

9. Benoeming B.C. Star als lid van de bezwaarschriftencommissie 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Voor de advisering over bezwaarschriften is er een bezwaarschriftencommissie. De leden van deze 
commissie zijn onafhankelijk, wonen en werken niet in deze gemeente. Een aantal vacatures voor de algemene 
kamer van deze commissie konden tijdens de sollicitatieprocedure eerder dit jaar niet vervuld worden. 
In de afgelopen periode is (informeel) gezocht naar geschikte kandidaten.  
 
Het college heeft besloten de heer B. Star te benoemen als lid van de algemene kamer van de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, voor de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2027. 
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10. Structurele subsidie stichting Nobilis 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sichting Nobilis in Fochteloo heeft een structurele subsidieaanvraag per 2022 van € 1.000,- ingediend. Dit als 
‘vervolg’ op een incidentele aanvraag in 2021. 
 
Het college stelt de raad voor: 
 

1. Een structurele subsidie van € 1.000,- beschikbaar te stellen per 2022 aan stichting Nobilis in Fochteloo, ter 
ondersteuning van het verzamelen, beheren en tentoonstellen van Nederlandse en regionale grafiek vanaf 
1945. 

2. Financiële dekking te vinden in het budget cultuurbevordering in de gemeentebegroting. 
3. De aanvraag voor het jaar 2023 mee te nemen in het verzameladvies over meerdere aanvragen cultuur tot  

€ 10.000,-. 
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11. Verordening rioolheffing 2023 

Portefeuillehouder Gerben But en Jan van Weperen 

Besluit college In 2020 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. In dit GRP, inclusief kostendekkingsplan, 
staat het beleid omschreven dat de gemeente voert aangaande de invulling van de afvalwater-, hemelwater- en 
grondwaterzorgplicht. Om aan deze zorgplichten invulling te geven, worden maatregelen uitgevoerd. De kosten voor 
deze maatregelen worden gedekt vanuit de inkomsten van de rioolheffing. Hiertoe wordt jaarlijks de ‘Verordening 
rioolheffing’ vastgesteld door de raad. 
 
Het college stelt de raad voor de ‘Verordening rioolheffing 2023’ vast te stellen. En hierbij: 
 

1. Nog geen gebruik te maken van de nieuwe modelverordening van de VNG. 
2. Bij het opstellen en vaststellen van het volgende GRP 2025 – 2029 de keuze te maken om wel of niet over te 

gaan naar de nieuwe modelverordening. 
  

  
12. Stand van zaken bij behandelcentrum Woodbrookers 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Bij Behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland (JHF) zijn op 26 oktober 2022 ernstige meldingen van 
medewerkers en jongeren binnengekomen. Deze gaan over criminaliteit en seksueel wangedrag. Behandelcentrum 
Woodbrookers heeft per direct een opnamestop ingesteld. 
 
Het college informeert de raad over de stand van zaken bij behandelcentrum Woodbrookers door de ‘mededeling 
aan de raad’ door te sturen naar de raad. 
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