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1. Aanvullende subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 18 juni 2021 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland (JFSC) een subsidieverzoek ingediend voor het jaar 
2022. Het college heeft 21 december 2021 besloten om het JFSC een subsidie te verlenen van € 37.518,-. Het 
JFSC ondersteunt kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die niet financieel daadkrachtig zijn door hen te laten meedoen 
aan sport- en cultuuractiviteiten. In 2022 zijn aanzienlijk meer kosten gemaakt dan oorspronkelijk begroot. Het 
toegekende subsidiebedrag 2022 is daarom ontoereikend. De oorzaak hiervan ligt o.a. in groter aantal toekenningen 
voor zwemles aan statushouders en uitbreiding doelgroep naar inkomensgroep tot 130% sociaal minimum. Om alle 
aanvragen in 2022 toch te kunnen toekennen heeft JFSC een aanvullend subsidieverzoek ingediend. 
 
Het college heeft besloten het aanvullende subsidieverzoek van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland van  
€ 7.300,- toe te kennen en deze kosten te dekken uit het budget armoedebeleid 2022. 

2.                                Advies subsidie 2023 Stellingwarver Schrieversronte  

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Stellingwarver Schrieversronte heeft op 13 oktober 2022 een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 
2023. Het college heeft besloten een subsidie beschikbaar te stellen van € 29.038,- en de aanvullende 
subsidieaanvraag 2023, voor een bedrag van € 20.000,- af te wachten. 
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3. Beleidsplan handhaving Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van handhavingstaken op grond van de Participatiewet, de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Het handhavingsbeleid beschrijft de gemeentelijke visie 
op handhaving en geeft richting aan de uitvoering van deze wettelijke taak. Het huidige beleid dateert van vóór de 
decentralisaties in 2015 en is alleen gericht op handhaving in het kader van de Participatiewet. Dit beleid past niet 
meer bij de huidige uitvoeringspraktijk en is onvolledig.  
 
Het college heeft besloten het handhavingsbeleid binnen het Sociaal Domein up-to-date en transparant te maken. 
En daarvoor het ‘Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein 2022-2025’ vast te stellen. 

4.                                Pgb-tarieven jeugd 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen jeugdigen en hun opvoeders jeugdhulp inkopen. Elk jaar worden 
de pgb-tarieven jeugd aangepast. Dit vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumuurloon en de procentuele 
verhoging die wordt toegepast bij de Wmo-tarieven, die we voor jeugd volgen. De tarieven voor kortdurend verblijf 
worden niet verhoogd. 
 
Het college heeft besloten jeugdigen en hun opvoeders in staat te stellen om de juiste ondersteuning in te kopen via 
pgb jeugd. En stelt daarvoor de pgb-tarieven jeugd 2023 vast. 
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5.                                 Regiovisie Jeugdhulp 2023-2028 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de Fryske Regiovisie Jeugdhulp komen de ambities in de jeugdhulp voor de periode 2023-2026 aan bod die, 
naast regionaal, ook lokaal om een nadere uitwerking vragen. Hiermee willen de Friese gemeenten blijvend 
passende en kwalitatief hoogwaardige jeugdhulp leveren. 
 
Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de nieuwe ‘Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026’. 
2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad op de ‘Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026’ en de 

bestuurlijke reactie hierop. 
3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met een raadsvoorstel voor de nieuwe ‘Fryske Regiovisie 

Jeugdhulp 2023-2026’. 

 
 
6.                                Uitstel invoering nieuwe contracten Specialistische Jeugdhulp en Wonen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Van april tot september 2022 is een nieuwe aanbesteding voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen uitgevoerd. 
Deze aanbesteding van specialistische jeugdhulp en de voorlopige gunning hebben geleid tot veel vragen en 
bezwaarschriften en zijn een aantal kort gedingen aangespannen waarvan de looptijd en uitkomst daarvan nog 
onduidelijk is. Op 24 november 2022 hebben de portefeuillehouders Jeugd van de 18 Friese gemeenten besloten 
dat de invoering van de nieuwe contracten Specialistische Jeugdhulp en Wonen uitgesteld wordt naar 1 januari 
2024. 
 
Het college informeert de raad hierover via een mededeling. 
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7.                                 Vaststelling subsidie Voedselbank 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Voedselbank Ooststellingwerf heeft een verzoek ingediend tot vaststelling van de subsidie 2021. 
 
Het college heeft besloten de subsidie voor 2021 aan Stichting Voedselbank Ooststellingwerf vast te stellen op        
€ 14.007,-. 

8.                                Aanpassing verordeningen n.a.v. initiatiefvoorstel € 1,25 miljoen 

Portefeuillehouder Gerben But en Jan van Weperen 

Besluit college Het college heeft bij de Programmabegroting aan de raad voorgesteld om € 1,25 miljoen beschikbaar te 
stellen voor lastenverlichting in het jaar 2023. De raad heeft vervolgens besloten om € 1,25 miljoen 
beschikbaar te stellen en de uitwerking daarvan terug te laten komen in de raadsvergadering van 20 
december 2022 op basis van een voorstel van een hiervoor ingestelde werkgroep uit de raad. Vorige week 
heeft u al kennis kunnen nemen van de het eerste deel van de invullingen door de werkgroep. 
Woensdagavond 7 december heeft de werkgroep het initiatiefvoorstel afgerond, opgesplitst in deel A en een 
deel B. Een aantal onderdelen van dit voorstel hebben een direct gevolg op de drie genoemde 
verordeningen. 
 
Kennis te nemen van de aanpassingen verordening Afvalstoffenheffing 2023, verordening rioolheffing 2023 en 
verordening Onroerende zaakbelasting 2023 naar aanleiding van het initiatiefvoorstel € 1,25 miljoen deel A en deel 
B. 
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9.                                 Principeverzoek Bovenweg 8 in Donkerbroek 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 15 september 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimte 
regeling op het perceel Bovenweg 8 in Donkerbroek. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure 
worden gevolgd.  
 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018’ voor het toevoegen van een woning in het kader van de 
ruimte-voor-ruimte regeling op het perceel Bovenweg 8 in Donkerbroek, met de voorwaarde dat het geheel zal 
worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Het college verleent de principemedewerking voor de 
duur van twee jaar. 

10.                                Extra budget Lokaal Sport Akkoord 2021 naar Stichting Scala 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Sinds begin 2020 heeft de gemeente Ooststellingwerf een Lokaal Sportakkoord (LSA). Dit Lokaal 
Sportakkoord is afgesproken met diverse lokale partners (onderwijs, zorg, kinderopvang, maatschappelijke 
organisaties, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders etc.) voor de jaren 2020 t/m 2022. Er zijn 
afspraken gemaakt over activiteiten en projecten in Ooststellingwerf betreffende de drie thema’s ‘Vitale 
sportaanbieders’, ‘Jong en vaardig in bewegen’ en ‘Inclusief sporten en bewegen’. Dit zijn drie thema’s 
vanuit het landelijk sportakkoord wat voorafgaand aan de gemeentelijke lokale sportakkoorden door het rijk 
met andere landelijke partners is vastgesteld. Voor de financiering van dit Lokaal Sport Akkoord krijgt de 
gemeente Ooststellingwerf vanaf 2020 een rijksbijdrage. 
 
Het college heeft besloten een subsidie van € 45.142,30 te verstrekken aan Stichting Scala van het extra budget 
Lokaal Sportakkoord 2021 voor van investeringen in activiteiten en projecten Lokaal Sportakkoord. 
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11.                               Ontwerpbestemmingsplan Haulerwijk - Norgerweg 48 en 49 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Op 25 januari 2022 besloot het college om in principe mee te werken aan een woonbestemming voor de adressen 
Norgerweg 48 (dienstwoning) en 49 (kerkgebouw) in Haulerwijk. Beide panden hebben nu nog een 
maatschappelijke bestemming. De initiatiefnemer heeft zijn plan een vervolg gegeven door een conceptversie van 
een bestemmingsplan te laten opstellen. Dat plan is beoordeeld en voor vooroverleg toegestuurd aan provincie, 
brandweer en waterschap. Vervolgens is het aangepast tot de ontwerpversie die nu voorligt. 
 
Het college heeft besloten in principe mee te werken aan een woonbestemming voor de adressen Norgerweg 48 
(dienstwoning) en 49 (kerkgebouw) in Haulerwijk. En de bestemmingsplanprocedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Haulerwijk – Norgerweg 48 en 49’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 
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12.                                 Prestatieafspraken 2023-2026 tussen gemeente, Actium, WoonFriesland, MEVM en Bewonersraad 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Volgens de Woningwet heeft de gemeente Ooststellingwerf prestatieafspraken gemaakt met haar twee grootste 
corporaties (Actium en WoonFriesland) en haar huurderbelangenverenigingen (MEVM en De Bewonersraad). De 
afspraken zijn gemaakt voor de periode 2023-2026. Daarnaast zijn concrete afspraken voor 2023 vastgelegd. Deze 
afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Ooststellingwerf en sluiten aan op de 
Woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026. Het college heeft deze prestatieafspraken vastgesteld.  
 
Het college heeft besloten prestatieafspraken met Actium, WoonFriesland, De Bewonersraad en MEVM te maken 
voor de periode 2023 t/m 2026. En daarvoor: 

1. In te stemmen met de meerjarige prestatieafspraken. 
2. Portefeuillehouder Jelke Nijboer mandaat tot ondertekening van dit addendum te verlenen. 
3. Na ondertekening een persbericht te verspreiden en de raad te informeren via een mededeling. 

13.                                 Prestatieafspraken Habion 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Volgens de Woningwet 2015 heeft de gemeente Ooststellingwerf prestatieafspraken met verhuurder Habion 
gemaakt. Omdat Habion beperkt bezit heeft in Ooststellingwerf, is gekozen voor meerjarige afspraken voor de 
periode 2023-2026. Deze afspraken dragen bij aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Ooststellingwerf 
(Woonzorgvisie Ooststellingwerf 2023-2026). 
 
Het college heeft besloten prestatieafspraken met Habion te maken voor de periode 2023 t/m 2026. En daarvoor: 

1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2023-2026 tussen Habion en de gemeente Ooststellingwerf. 
2. Portefeuillehouder Jelke Nijboer mandaat tot ondertekening van deze prestatieafspraken te verlenen. 
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14.                                 Uitgifteprotocol voor (bouw)kavels in de gemeente Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf geeft sinds jaar en dag bouwgrond en bouwkavels uit. De uitgifte van bouwgrond en 
bouwkavels is sinds november 2021 ingekleurd door de Didam-uitspraak. De Didam-uitspraak verplicht de 
gemeente om ruimte te bieden aan alle potentiele gegadigden bij de verkoop van een onroerende zaak, waaronder 
bouwgrond en bouwkavels. De gemeente moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke 
criteria. Deze criteria moeten vooraf kenbaar gemaakt worden. Het protocol uitgiftecriteria voor bouwgrond en 
bouwkavels gemeente Ooststellingwerf geeft een leidraad en handreiking hoe deze criteria in de verkoopbrochures 
moeten worden toegepast. 
 
Het college heeft het uitgifteprotocol voor (bouw)kavels in de gemeente Ooststellingwerf vastgesteld. En informeert 
de raad via een mededeling. 

15.                                Verkoopleidraad Boekhorsterweg in Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jelke Nijboer 

Besluit college Het college heeft besloten binnen de kaders van de ‘Didam-uitspraak’ grond, bestemd voor de realisatie van zes 
grondgebonden woningen aan de Boekhorsterweg in Oosterwolde, in het openbaar uit te geven. En daarvoor de 
verkoopleidraad Boekhorsterweg vast te stellen, waarmee tot het houden van een openbare selectieprocedure voor 
de (voorgenomen) grondverkoop wordt besloten. 
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16.                                 Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2022 

Portefeuillehouder Jan van Weperen 

Besluit college Het Normenkader Financiële Rechtmatigheid gaat over de inventarisatie van interne en externe regelgeving die van 
belang is voor de accountantscontrole. Dit normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 
 
Het college heeft kennis genomen van het Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2022. En stelt de raad voor om 
het Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2022 vast te stellen. 

17.                                Centraal stemmen tellen bij Provinciale- en Waterschapsverkiezingen 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Bij de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023 wil de 
werkgroep verkiezingen graag overgaan tot een centrale stemopneming. Een centrale stemopname heeft tot doel 
het telproces van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en beter controleerbaar te maken. Voor 
alle duidelijkheid: op de stembureaus wordt op de dag van de stemming uitsluitend nog op partijniveau geteld. Een 
dag later wordt op één locatie op kandidaatniveau geteld. Kiezers die belangstelling hebben kunnen dan de telling 
van álle stembureaus bijwonen. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
  

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 
 
 
 

 

18.                                Controle borging AVG 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy zowel intern, binnen onze 
eigen organisatie, als naar de inwoner toe. De gemeente geeft via beleid een duidelijke richting aan privacy en laat 
daarmee zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. De gemeente heeft beleid ontwikkeld hoe ze 
intern omgaat met privacy en beleid voor deinwoner gepubliceerd op de gemeentewebsite. De Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van 
persoonsgegevens. De beide Functionarissen Gegevensbescherming zijn op grond van artikel 37 van de AVG 
aangesteld om onafhankelijk toezicht te kunnen houden op de naleving van de 
privacyregels.  
Het college heeft kennisgenomen van de uitgevoerde controle op de borging AVG. 

20.                                 Initiatiefvoorstellen 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis, Esther Verhagen, Gerben But, Jelke Nijboer, Jan van Weperen 

Besluit college Het college heeft bij de programmabegroting aan de raad voorgesteld om € 1,25 miljoen beschikbaar te 
stellen voor lastenverlichting in het jaar 2023. De raad heeft vervolgens besloten om € 1,25 miljoen 
beschikbaar te stellen en de uitwerking daarvan terug te laten komen in de raadsvergadering van december 
2022 op basis van een voorstel van een hiervoor ingestelde werkgroep uit de raad. 
 
Het college heeft geen wensen en bedenkingen. 
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21.                                 Advies aanwijzen juryleden Vrijwilligersawards 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op woensdag 22 maart vindt de uitreiking van de vrijwilligersprijs Ooststellingwerf 2023 plaats.  
Het college heeft besloten in te stemmen met de benoeming van Bert Beijert, Bea Bandsma en Joke de Boer tot  
juryleden voor de Vrijwilligersawards 2023. 

23.                                 Advies jaarlijkse subsidies 2023 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Jelke Nijboer 

Besluit college Subsidies van meer dan € 10.000,- moeten achteraf vastgesteld worden. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan 
organisaties. 
Het college heeft besloten in te stemmen met de toekenning van jaarlijkse subsidies 2023 aan organisaties. 

24.                                 Beantwoording vraag van de raad inzake kwijtschelding 

Portefeuillehouder Jan van Weperen en Esther Verhagen 

Besluit college Tijdens de gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte en Samenleving van 6 december 2022 is gevraagd of er 
naar ouders die van de regeling kwijtschelding gebruik maken gecommuniceerd wordt wat de gevolgen zijn wanneer 
hun kind 18 wordt.  
 
Het college informeert de raad via een mededeling. 
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