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1. Aanvullende subsidieaanvraag SSR 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 6 september 2022 heeft het college besloten de notitie Stellingwerfs binnen de Stellingwerven onder 
lokale regie te brengen en daarmee ook de Stellingwarver Schrieversronte (SSR) sterker te maken. 
De regeling Stellingwerfs en het subsidiebedrag van € 20.000,- dat eraan verbonden was, krijgt een lokale 
uitvoering via SSR. Aan SSR is gevraagd om te komen met een incidentele subsidieaanvraag 2022 in verband met 
het bedrag van € 20.000 dat nog open staat vanuit de regeling Stellingwerfs. 
 
Het college van B&W heeft besloten een subsidie van € 19.960,- beschikbaar te stellen aan SSR voor het uitvoeren 
van aanvullende activiteiten 2022. 

2.                                  Monitor Sociaal Domein eerste helft 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Jelke Nijboer 

Besluit college De gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gesteld over de stand van zaken in het Sociaal Domein door 
middel van een monitor. Deze monitor geeft inzicht in de beleidseffecten en financiële stand op het gebied van de 
opgaven: Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed Opgroeien. 
 
Het college heeft besloten de ‘Monitor Sociaal Domein eerste helft 2022’ vast te stellen. En daarbij: de ‘Monitor 
Sociaal Domein eerste helft 2022’ ter informatie naar de raad te sturen met het verzoek deze te agenderen voor de 
commissie Samenleving. Het college informeert de raad via een mededeling.  
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3. EU-Leader programma 

Portefeuillehouder Gerben But en Jan van Weperen 

Besluit college Provincie Fryslân is een traject van voorverkenning gestart in verband met het EU-Leader programma 2023-2027. 
Dit Europese subsidieprogramma is gericht op financiering van projecten op het platteland, op het gebied van 
sociaaleconomische ontwikkeling, versterking sociale cohesie, klimaat, milieu, water, landschap en biodiversiteit. 
EU-Leader is bedoeld voor initiatiefnemers van nieuwe projecten die bottom-up tot stand zijn gekomen en de 
leefbaarheid van het landelijk gebied versterken. In de praktijk zijn deze initiatiefnemers veelal burgers (collectieven) 
en non-profit organisaties die een sterke binding hebben met het gebied.  
 
Het college heeft besloten:  
 

1. Een traject te ondersteunen om te komen tot een Leader-gebied in de regio Zuidoost Friesland. 
2. De bereidheid uit te spreken, bij toewijzing als Leader-gebied, cofinanciering te leveren aan het Leader-

programma. 
3. In te stemmen met de antwoordbrief aan de provincie Fryslân inzake het EU-Leader programma. 
4. In te stemmen met de mededeling aan de raad inzake het EU-Leader programma. 

  
4. Jaarplanning P&C werkzaamheden in 2023 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de jaarplanning 2023 van de Planning en Control documenten. 
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5. Verordening kwijtschelding 2023 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Op 16 september 2022 is de ‘Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden’ door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Deze 
regeling bevat regels over de wijze waarop gemeenten, provincies en waterschappen het vermogen en de kosten 
van belastingschuldigen kunnen berekenen. Deze regeling maakt het mogelijk om ruimere regels toe te passen bij 
het verlenen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.  
 
Het college heeft besloten gebruik te maken van de maximale wettelijke ruimte voor de regeling kwijtschelding 
en daarvoor de raad voor te stellen de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ooststellingwerf 2023’ 
vast te stellen. En de discussie over kwijtschelding bij welke belasting-/heffingssoorten te betrekken bij de 
besprekingen in het ‘petit comite’ over de compensatie prijsstijgingen. 

 
6. Verordeningen 2023 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Het college stelt de raad voor de volgende verordeningen, inclusief de tarieven, vast te stellen:  
1. Onroerendezaakbelasting 2023 
2. Forensenbelasting 2023 
3. Toeristenbelasting 2023 
4. Legesverordening 2023 met de tarieventabel (inclusief de bijlage normkosten) 

 
Het college stelt daarbij de raad voor de verordening Precariobelasting met ingang van 1 januari 2023 in te trekken. 
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7. Toewijzingen het Fonds 2022  

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2022 is er € 145.000,- subsidie beschikbaar voor initiatieven met leefbaarheidsrendement in Ooststellingwerf. De 
vastgestelde subsidieplafonds waren  € 50.000,- voor kleine initiatieven en € 95.000,- voor grote projecten. De 
indieningsperiode liep tot en met 22 juli 2022. In totaal zijn er 13 aanvragen ingediend waarvan één later in overleg 
werd ingetrokken.. Na beoordeling door de onafhankelijke adviescommissie en rangschikking van de initiatieven 
kwamen aanvankelijk 9 aanvragen in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds.  
 
Het college heeft besloten:  

1. De subsidieplafonds te wijzigen in € 20.000,- voor kleine initiatieven en € 125.000,- voor grote projecten;  
2. Voor één project af te wijken van de voorgestelde puntentoekenning. Daarmee werd het mogelijk om 10 

aanvragen geheel te honoreren;  
3. In te stemmen met het beoordelingsverslag Het Fonds 2022.  

 
Conform de subsidieregeling Het Fonds 2022 heeft het college in totaal € 144.015,- subsidie verleend aan vijf kleine 
initiatieven en vijf grote projecten. Het college informeert de raad via een mededeling. 
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8. Principeverzoek Zuideinde 6 Fochteloo 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer  

Besluit college De eigenaar van het perceel nabij Zuideinde 6 in Fochteloo heeft een principeverzoek ingediend voor de nieuwbouw 
van één woning op deze locatie. De huidige regels in de beheersverordening staat de bouw van één woning op 
deze locatie niet toe. 
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen: 
 

1. Aan het toestaan van één woning op het perceel naast Zuideinde 6 in Fochteloo  
2. Aan een wijziging van de bestemming, waardoor de bouw van één woning op deze locatie geregeld kan 

worden. 
3. Voor de duur van twee jaar. 

9. Budgetoverheveling 2022-2023 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college In bepaalde gevallen kunnen budgetten naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen.  
 
Het college heeft besloten in te stemmen met het overhevelen van een budget van € 386.000 van 2022 naar 2023 
en de begroting 2022 en 2023 hierop te wijzigen. 
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