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1. Reële tarieven Wmo 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In de overeenkomst met de Wmo-zorgaanbieders is opgenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Dit 
gebeurt op basis van een mix van de voor de zorg geldende cao’s. Grondslag van de indexering is de reële prijs. De 
nieuwe tarieven worden vóór 1 december gedeeld met de aanbieders.  
 
Het college heeft besloten: 
 

1. De gecontracteerde Wmo aanbieders in staat te stellen om de juiste zorg of ondersteuning te leveren. 
 
Daarvoor: 

2. De reële tarieven 2023 vast te stellen. 
3. Het tarief voor het minimum uurloon pgb 2023 vast te stellen op € 14,80. 
4. Bij de nacalculatie over 2022 het uitgangspunt hanteren dat we: 

• nabetalen waar het tarief achteraf bezien te laag was en 
• niet terugvorderen waar het tarief achteraf bezien te hoog was. 

5. Vanaf 2024 de VNG rekentool te gebruiken voor het vaststellen van de reële tarieven. 
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2.                                  Mededeling aan de raad vragen CDA over vacatures 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De CDA fractie heeft een aantal vragen gesteld over vacatures. De vragen gaan met name over de hoeveelheid 
vacatures, de mate waarin de gemeente ze in kan vullen en wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de vragen over vacatures van het CDA. 

3. Privacybeleid (intern) gemeente Ooststellingwerf en Reglement Functionaris Gegevensbescherming 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 15 mei 2018 heeft het college het privacybeleid (intern) gemeente Ooststellingwerf en het 
Reglement Functionaris Gegevensbescherming vastgesteld. Met dit beleid geeft het college een 
duidelijke richting aan privacy en laat daarmee zien dat het college de privacy waarborgt, beschermt en 
handhaaft. De Wet politiegegevens is hiermee geïntegreerd in het privacybeleid (intern) gemeente Ooststellingwerf. 
Het privacybeleid is geactualiseerd.   
 
Het college heeft besloten het geactualiseerde privacybeleid (intern) gemeente Ooststellingwerf en het 
geactualiseerde Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming vast te stellen.  
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4. Bezwaar tegen besluit afwijzen handhavingsverzoek te houden nevenactiviteiten 

Portefeuillehouder Jan van Weperen  

Besluit college Het college is verzocht om (preventief) handhavend op te treden tegen alle nevenactiviteiten op het 
motorcrossterrein De Prikkedam in Makkinga. Dit verzoek is afgewezen omdat het te onbepaald is. Er 
is een bezwaarschrift ingediend, dat voor advies is voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.  
 
Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten. 

 
  

5. VNG ledenvergadering  

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 2 december a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Utrecht. Het college kan deze 
vergadering niet bij wonen.  
 
Het college heeft besloten raadslid H. Dongstra aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente op de 
Algemene Ledenvergadering van de VNG op vrijdag 2 december in Utrecht. 
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