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Samenwerkingsagenda

Inleiding
In het rapport van de informateurs van 19 april 2022 werd aanbevolen om  

in de periode 2022-2026 op basis van een raadsakkoord te gaan werken.  

In vervolg op deze aanbeveling is in de raad overleg gevoerd om te komen tot 

een document op basis waarvan de samenwerking gestalte kan krijgen.  

Er is gekozen voor de vorm van een samenwerkingsagenda. 

Deze samenwerkingsagenda is tot stand gekomen op basis van gesprekken 

tussen de volgende fracties: OoststellingwerfsBelang, GroenLinks, PvdA, 

CDA, VVD en D66. Dit document is bedoeld als een dynamisch document. 

Er kunnen gaandeweg onderwerpen aan worden toegevoegd, aangepast of 

verwijderd, door alle fracties uit de raad. Het document wordt besproken en 

vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Werkafspraken
De samenwerkingsagenda is onderwerp van bespreking in de 

agendacommissie. Er wordt een voortgangsrapportage over de 

samenwerkingsagenda opgesteld en besproken in de commissie  

Planning & Control. Uiterlijk juni 2024 vindt een evaluatie plaats  

van het functioneren van de samenwerkingsagenda. 

Dualisme
De raad wil graag op duale wijze met het college samenwerken:

 • Het college bedient alle fracties op dezelfde wijze en  

is dienend aan de gehele raad; 

 • Collegeleden nemen alleen op verzoek deel aan de fractievergaderingen; 

 • Besluitvorming vindt plaats op duale wijze, waarbij wisselende meerderheden 

mogelijk zijn; 

 • De raad wil, zeker bij A-dossiers, vroegtijdig in het traject  

opiniërende discussies voeren in de commissievergaderingen.  

Bijvoorbeeld via een startnotitie als basis.  
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A-, B-, en C-onderwerpen

A-onderwerpen zijn voor de raad van groot politiek belang.  

Met deze onderwerpen wil de raad zelf actief aan de slag.  

De raad wil op deze onderwerpen vanaf de start op basis van  

een startnotitie een beeldvormende discussie voeren:

 • 1.2 Sociaal domein: Preventie en bestrijding van armoede en schulden

 • 4.1 Duurzaamheid: Energietransitie

 • 5.2 Duurzaamheid: Stikstof

 • 6.1 Financiën en lokale lasten: Planning & control

B-onderwerpen zijn van politiek belang en kunnen door het college worden 

voorbereid op basis van enkele door de raad meegegeven aandachtspunten:

 • 1.1 Sociaal domein: Preventie verslaving

 • 1.3 Sociaal domein: Aanpak laaggeletterdheid

 • 1.4 Sociaal domein: Preventie jeugdproblematiek

 • 2. Wonen en ruimtelijke ordening

 • 3. Accommodatiebeleid

 • 4.2 Duurzaamheid: klimaatadaptatie

 • 4.3 Duurzaamheid: circulaire economie

 • 5.1 Openbare ruimte: biodiversiteit

 • 6.2 Financiën en lokale lasten: kwijtschelding

 • 7.1 Economie en recreatie & toerisme: bedrijventerreinen

 • 7.2 Economie en recreatie & toerisme: dienstverlening aan ondernemers

 • 7.4 Economie en recreatie & toerisme: versterken regionale netwerken

 • 8. Mobiliteit en bereikbaarheid

 • 9.1 Openbare orde en veiligheid: digitale veiligheid

 • 9.1 Openbare orde en veiligheid: aanpak ondermijning

 • 9.2 Openbare orde en veiligheid: verkeersveiligheid

 • 10.1 Bestuur: participatie

C-onderwerpen zijn vooral van politiek belang in het toezien door  

de raad op de uitvoering door het college:

 • 1.5 Sociaal domein: Zicht op huidige inspanningen en bereik cultuur

 • 7.3 Economie en recreatie & toerisme: Biosintrum

 • 7.5 Economie en recreatie & toerisme: recreatieve promotie

 • 8. Mobiliteit en bereikbaarheid: aspect van recreatieve routes en 

toegankelijkheid

 • 9.1 Openbare orde en veiligheid: vergunningverlening evenementen

 • 10.2 Bestuur: OWO-samenwerking

A

B

C



A-onderwerpen zijn voor de raad van groot 
politiek belang. Met deze onderwerpen 
wil de raad zelf actief aan de slag. De 
raad wil op deze onderwerpen vanaf de 
start op basis van een startnotitie een 
beeldvormende discussie voeren:

B-onderwerpen zijn van politiek belang 
en kunnen door het college worden 
voorbereid op basis van enkele door 
de raad meegegeven aandachtspunten:

C-onderwerpen zijn vooral van politiek 
belang in het toezien door de raad op de 
uitvoering door het college:

Bijlage bij samenwerkingsagenda 2022 - 2026
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Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B

5 | Samenwerkingsagenda 2022-2026

1. Sociaal Domein

1.1 Preventie verslaving

 • verslaving een groeiend probleem is dat in alle lagen 

van de bevolking speelt;

 • de bestaande notitie Handhaving en Preventie 

Middelengebruik voornamelijk gaat over alcohol en 

minder over roken, gokken of drugs.

dat we hier breder en intensiever op in willen zetten. 

Zowel in preventie als in vroegsignalering, handhaving 

en hulp bieden.

om bij de uitvoering van de Notitie Preventie en 

Handhaving middelengebruik extra aandacht te 

besteden aan verslaving (bijvoorbeeld aan roken, 

gokken of drugs).

 • vroegtijdig ontdekken en behandelen van de 

problematiek.

 • bespreekbaar maken van de problematiek.

 • Inwoners

 • scholen

 • zorgpartijen

 • verslavingszorg noord-nederland

 • verenigingen en clubs

 • ondernemers

2022-2026



Constaterende dat:

Wat we willen

Spreekt als raad uit:

Wat we zeggen over de planning:

A
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1.2 Preventie en bestrijding van armoede en schulden

 • Armoede en schulden in toenemende mate een 

maatschappelijk probleem is; 

 • In onze gemeente al een grote groep inwoners 

bestaat die in armoede leeft en/of schulden heeft;

 • Dit aantal als gevolg van de stijgende energieprijzen 

en de inflatie verder toeneemt; 

 • Financiële problemen veel stress veroorzaken en 

doorwerken op veel andere leefgebieden zoals 

gezondheid, opvoeding en werk.

dat wij in gesprek met de samenleving en relevante 

partijen tot voorstellen willen komen om: 

 • Armoede en schulden nog beter dan nu te 

voorkomen of vroegtijdig te signaleren zodat 

problemen niet uit de hand lopen; 

 • Mensen die in armoede leven en/of die schulden 

hebben nog beter te helpen.

2022-2026

1. Sociaal Domein



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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1.3 Aanpak laaggeletterdheid

 • Een relatief groot aantal inwoners laaggeletterd en/of 

digitaal onvaardig is. Ook jonge mensen;

 • Dit een belemmering is in de ontwikkeling, 

zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, meedoen en 

kansen op de arbeidsmarkt;

 • We op dit moment diverse dingen doen om 

laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden, maar 

dat dit tot nu toe onvoldoende leidt tot vermindering 

van dit probleem.

Dat we alles willen doen wat mogelijk is om 

laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. 

 • In de doe-agenda over onderwijsachterstanden 

specifieke informatie op te nemen over 

laaggeletterdheid in onze gemeente, onze huidige 

activiteiten en een analyse te maken over de 

effectiviteit en het bereik van het huidige beleid.

 • Op basis hiervan voorstellen te doen over 

mogelijkheden om (nog) effectiever beleid te voeren 

en een grotere en bredere groep te bereiken. 

 • Het bereik van een zo groot en breed mogelijke  

groep inwoners en van alle leeftijden;

 • Een brede definitie van laaggeletterdheid  

(ook digitale vaardigheid);

 • Effecten van het beleid (bijvoorbeeld vergroten van 

de kansen op de arbeidsmarkt).

 • Inwoners

 • Scholen

 • Welzijn

 • Bibliotheek

 • Werkgevers

 • Etcetera…

2022-2026

1. Sociaal Domein



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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2022-2026 • Kinderen en jongeren

 • Ouders

 • Scholen

 • Zorgpartijen

 • Verenigingen

 • Clubs

 • De laagdrempelige bereikbaarheid van hulp aan 

jongeren en ouders, zodat we er vroeg bij zijn;

 • Mogelijkheden voor jongeren om mee te doen en 

erbij te horen (jongerenparticipatie);

 • Een integrale aanpak (eenzaamheid, weerbaarheid, 

armoede, onderwijs);

 • Eventuele wachtlijstproblematiek.

Om (nog) meer aandacht te hebben voor preventie 

van jeugdproblematiek, zodat het aantal jongeren dat 

een beroep moet doen op jeugdzorg en de intensiteit 

van problemen afneemt.

Dat we alles willen doen wat mogelijk is om te 

voorkomen dat kinderen en jongeren geïndiceerde 

jeugdhulp nodig hebben. 

 • We jaarlijks veel geld uitgeven aan jeugdhulp  

doordat veel kinderen en jongeren  

tegen problemen aanlopen;

 • We een zorgplicht hebben om jeugdhulp te bieden 

als dat nodig is en dat we dit goed willen (blijven) 

doen.

1.4 Preventie jeugdproblematiek

1. Sociaal Domein



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

C
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2022Nader te bepalen.

Het bereik van een zo groot en breed mogelijke groep 

inwoners en van alle leeftijden.

Om op een rij te zetten wat we op dit moment doen 

op het terrein van kunst en cultuur en welke (groepen) 

inwoners we hier mee bereiken.

Dat we zicht willen op de huidige inspanningen  

op het terrein van cultuur en welke inwoners  

hiervan gebruik maken.

 • Cultuur bijdraagt aan zingeving en onderlinge 

contacten tussen mensen en dus aan het welzijn van 

onze inwoners;

 • De stellingwerfse taal voor een deel van onze 

inwoners erg belangrijk is;

 • We in de begroting voor kunst en cultuur in totaal 

ongeveer € 1,1 miljoen beschikbaar stellen (inclusief 

subsidie aan de bibliotheek);

 • De raad meer informatie wil over wat we als 

gemeente precies met dit geld doen, om daarna 

eventueel met voorstellen te komen.

1.5 Zicht op huidige inspanningen en bereik cultuur

1. Sociaal Domein



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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2. Wonen en ruimtelijke ordening

 • De ontwikkelingen niet stil staan;

 • Er zorgen zijn over uitvoerbaarheid van de 

woonzorgvisie (2022-2026) op basis van actuele 

ontwikkelingen;

 • Bewoners met een laag inkomen en vooral jongeren 

moeite hebben om passende woonruimte te vinden;

 • De doorstroom op de woningmarkt stagneert.

Dat we bij de uitvoering van de woonvisie indien nodig 

kunnen bijsturen.  

Dat we het belangrijk vinden dat (nieuwbouw)

woningen ook voor inwoners van Ooststellingwerf en 

jongeren bereikbaar zijn. 

 • Te kijken naar de kansen die de uitvoering van de 

woonzorgvisie ons als raad biedt, rekening houdend met 

de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Te onderzoeken of een huisvestingsverordening 

kan bijdragen om de verdeling van schaarse (huur-) 

woningen te reguleren en te sturen op beschikbaarheid;

 • Te bezien of (onder voorwaarden) het mogelijk 

is voorrang te geven aan personen met lokale 

economische of maatschappelijke binding;

 • Met de raad de discussie aan te gaan over alternatieve 

woonvormen of duurzaam ingerichte buitenstedelijke 

woningbouwontwikkelingen.

 • Voorrang voor jongeren

 • Bouwen voor eigen inwoners

 • Handhaving parkeerverordening

 • Behoud van dorpse karakter in alle dorpen  

(discussie hoogbouw)

 • Woningcorporaties

 • Initiatiefnemers

 • Bewoners

2022-2026 voortgang via P&C cyclus.

 



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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 • we constateren dat veel gebouwen in de 

gemeente moeten worden verduurzaamd; dat het 

verduurzamen en upgraden van deze gebouwen veel 

geld kost;

 • er als gevolg daarvan een heroverweging dient 

plaats vinden van het in standhouden van al ons 

maatschappelijk vastgoed. 

Dat het college aan de hand van scenario’s komt met 

voorstellen om hier invulling aan te geven. 

Scenario’s te ontwikkelen voor duurzaam 

accommodatiebeleid.

 • Duurzaamheid van de investeringen;

 • Kansen voor het verhogen van de bezettingsgraden;

 • Multifunctionaliteit en combinatie van gebouwen;

 • Kansen voor subsidies voor financiering;

 • Spreiding van voorzieningen;

 • Fasering en volgorde van uitvoering (hoog 

energieverbruik eerst aanpakken).

Gebruikers en betrokkenen. Planvorming eerste helft 2023

 

 

3. Accommodatiebeleid



Constaterende dat:

We doen dit samen met:

Wat we willen

Spreekt als raad uit:

Wat we zeggen over de planning:

A
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 • Wij een eerlijke energietransitie willen waarbij 

betaalbaarheid en het lokaal maximaal profiteren 

voor iedereen belangrijke uitgangspunten zijn.

 • Huurwoningen nu niet altijd goed geïsoleerd zijn.

 • Groengas en andere innovatieve vormen 

van energieopwekking onderdeel zijn van de 

energietransitie.

 • Er naar te streven energieneutraal te zijn in 2030.

 • Lokaal eigenaarschap van energieprojecten maximaal 

te willen stimuleren.

 • Zo veel mogelijk financiering vanuit het rijk en 

provincie binnen te halen zodat iedereen mee kan 

profiteren.

 • Dat er urgentie is om de isolatie van huurwoningen 

te versnellen en daarvoor;

 • Woningcorporaties aan te sturen om de investering 

op isolatie van alle huurwoningen hoge urgentie te 

geven en niet te wachten met de uitvoering.

 • Te gaan werken aan een strategie voor groengas 

samen met lokale partners waar het kan;

 • Hierin de relatie te leggen met het Stikstofdossier 

(groengasproductie met stikstofafvang);

 • Hierbij te onderzoeken waar we nu staan en wat we 

nog moeten doen om energieneutraal te worden.

 • Dit moet worden bekeken in het licht van dag versus 

nacht, productie & verbruik, zomer en winter, op 

basis van een startnotitie inclusief een ‘waar staan 

we nu’ meting.

Onder andere: 

 • De energie coöperatie

 • Lokale bedrijven.

 • Woningbouw corporaties 

 • Lokale partners op groengas

2022-2026

 

4.1 Energietransitie

4. Duurzaamheid



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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 • We klimaatbestendigheid kunnen vergroten door 

middel van bodemgezondheid en biodiversiteit.

 • Het langer vasthouden van water 

 • Milieubewust gedrag te willen stimuleren en belonen 

 • Alle projecten in de fysieke leefomgeving te willen 

toetsen op biodiversiteit en groen.

 • Extra aandacht te willen vragen voor de uitvoering 

van ecologisch maaibeleid in de openbare ruimte.

 • Daar waar nodig mogelijkheden te scheppen water 

langer vast te houden in plaats van afvoeren

Met een nieuw format te komen voor college- en 

raadsadviezen waarin een kopje duurzaamheid 

is opgenomen en de effecten van het project op 

biodiversiteit en groen meetbaar zijn gemaakt. 

 • Ontwikkelaars

 • Bewoners

 • Gebruikers van het te ontwikkelen gebied

2022-2026

 

4.2 Klimaatadaptatie

4. Duurzaamheid



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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 • We de ontwikkeling van een circulaire economie 

willen stimuleren;

 • We de koers op circulaire en biobased economie van 

de afgelopen jaren voortzetten.

De komende periode ambitieus aan de slag  

te willen gaan met de verdere doorontwikkeling  

van biobased economie.

Met een strategie te komen voor een circulaire  

en biobased economie in Ooststellingwerf  

waarin nadrukkelijk aandacht is voor versnelling  

van deze ontwikkeling.

 • Ondernemers

 • Onderwijs

 • Kennisinstellingen

 • Biosintrum

2022-2026 

 

4.3 Circulaire economie

4. Duurzaamheid



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

B
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5.1 Biodiversiteit

Bewoners en gebruikers van het  

(her-)ontwikkelende gebied.

De integrale aanpak waarbij de aandacht 

voor de biodiversiteit een duidelijke plaats 

krijgt in de ontwerpen.

 • Rekening te houden met biodiversiteit 

 • Rekening te houden met veiligheid

 • Rekening te houden met mobiliteit 

 • Rekening te houden met wegen en openbare verlichting

 • Rekening te houden met ecologische bouw

Dat bij grote binnenstedelijke woningbouw 

renovaties (bijvoorbeeld - Haerenkwartier) en 

bij buitenstedelijke woningbouwontwikkelingen 

het belangrijk is om te toetsen of aan de 

uitgangspunten wordt voldaan.

Voor kleine aanpassingen en inbreidingen 

binnen en buiten de dorpen waarbij geen 

uitbreiding van het gebiedsareaal aan de orde is 

speelt dit niet (going concern).

De aandacht voor biodiversiteit binnen de 

openbare ruimte van belang is bij het tot stand 

brengen en onderhouden van een schone, veilige 

en hele openbare ruimte. 

5. Openbare Ruimte



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Wat we willen

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we zeggen over de planning:

A
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Dat we in afwachting zijn van de uitwerking van de integrale 

(gebieds-)programma’s van de provincie en het rijk:

 • In (uiterlijk) oktober 2022 volgen de aanvullende keuzes 

en doelen die door het rijk worden opgesteld voor water, 

klimaat en natuur;

 • In het voorjaar van 2023 volgt het ijkmoment voor de 

voortgang van de provinciale gebiedsprogramma’s;

 • De oplevering van de integrale gebiedsprogramma’s door 

de provincies op 1 juli 2023

Alle ketenpartners en gebiedsbeheerders in  

ZO-Friesland en Drenthe in en grenzend aan  

onze Natura 2000-gebieden en de eigenaren  

van de Natura 2000-gebieden.

 • De impact op de samenleving en op de natuur

 • Het perspectief voor het op gang houden van 

vergunningverlening voor grondeigenaren en 

gebruikers 

 • mee te werken aan verbetering van natuur;

 • hierin samen met de raad op te trekken;

 • zorg te dragen voor een gebiedsgerichte aanpak; 

 • daarbij rekening te houden met de balans tussen 

natuur, landbouw en economische ontwikkelingen;

 • de agrariërs te steunen bij de transitie naar een 

sector die economisch sterk genoeg is om de omslag 

naar kringlooplandbouw te maken;

 • zich in te spannen om alle maatschappelijke 

partners, de natuurorganisaties, grondeigenaren en 

-gebruikers in het gebiedsproces te betrekken.

Dat een balans moet worden bereikt tussen de 

draagkracht van de natuur, met een robuust 

watersysteem en een lage impact op het klimaat, 

en een perspectief voor de maatschappelijke 

en economische ontwikkeling voor bewoners, 

grondeigenaren en beheerders in de gemeente.

 • De door het rijk en de provincie voorgestelde 

richtinggevende doelen die zijn beschreven in het 

nlpg (nationaal programma landelijk gebied) een 

grote sociaal economische impact hebben;

 • De natuur van groot belang is;

 • De gevolgen voor de agrarische sector groot zijn.

5.2 Stikstof

5. Openbare Ruimte



Constaterende dat:

Wat we willen

Spreekt als raad uit:

A
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6.1 Planning & control

Te onderzoeken hoe we de rol van de auditcommissie 

kunnen verstevigen, waarbij de commissie P&C en de 

auditcommissie zelf hier na de zomer nader op terug 

komt.

We als raad meer in control willen komen. 

6. Financiën en lokale lasten



Constaterende dat: Spreekt als raad uit:

Wat we willen

B
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6.2 Kwijtschelding

Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

per belasting/heffing het kwijtscheldingsbeleid te 

verruimen. 

Kwijtschelding op het minimumniveau zit.

6. Financiën en lokale lasten



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

Spreekt als raad uit:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

B
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7.1 Bedrijventerreinen

2022-2024 • Ondernemers

 • Provincie

 • In samenwerking met Zuidoost Friese Gemeenten 

De planning van de uitbreiding  

en de ruimtelijke procedures. 

Om actiever in te zetten op de uitbreiding van 

bedrijventerreinen en deze bedrijventerreinen  

waar mogelijk groen en biodivers in te vullen. 

 • Dat er meer ruimte voor ondernemerschap  

moet komen, waarbij groei mogelijk is.

 • Dat we niet in de situatie moeten komen  

dat we ‘nee’ moeten gaan verkopen. 

 • De bedrijventerreinen nagenoeg  

geheel uitgegeven zijn;

 • Bedrijven in onze gemeente  

behoefte hebben aan groei; 

 • Ooststellingwerf ook voor nieuwe  

bedrijven interessant is.

7. Economie en Recreatie & Toerisme

Meer ruimte bieden aan ondernemers 
voor groei en nieuwvestiging.
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2022-2026 • Ondernemers

Dat ondernemers niet verzanden in regels door 

In gesprek met stakeholders in ondernemend 

Ooststellingwerf, bijvoorbeeld werkbezoek CCO.

Te bevorderen dat medewerkers meer naar buiten 

treden, naar de ondernemers toe gaan, meedenken 

met de ondernemer en hen behulpzaam te zijn bij het 

hanteren van de regelgeving. 

 • Dat de naamsbekendheid van Ooststellingwerf als 

meest MKB vriendelijkste gemeente van Friesland 

moet worden benut en behouden moet blijven.  

 • Dat we onze centrale ligging in het noorden beter 

moeten gebruiken.  

 • Dat dit betekent dat we de ondernemer ruimer en 

breder moeten faciliteren. 

 • Dat dit ook geldt voor de vestiging van een 

kwalitatieve verblijfsaccommodaties waarbij 

aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid. 

 • De gemeente Ooststelling is uitgeroepen tot  

MKB vriendelijkste gemeente van Friesland;

 • Ondernemers  de regelgeving niet altijd  

eenvoudig vinden; 

 • De gemeente nog onvoldoende 

verblijfsaccommodaties heeft die  

voor een ieder toegankelijk zijn.

7.2 Dienstverlening aan ondernemers

7. Economie en Recreatie & Toerisme

Optimaliseren van dienstverlening 
aan ondernemers.
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2022-2026 • Onderwijs

 • (Agrarische) ondernemers

 • Het leer- en kenniscentrum Bodem

 • Het stichtingsbestuur 

Dat de kansen die het Biosintrum biedt optimaal 

benut worden. 

 • De al aanwezige samenwerking verder te versterken;

 • Gebruik te maken van de kennis van het leer en 

kenniscentrum bodem;

 • De aanwezige samenwerking en kennis te benutten 

waarbij ook aandacht is voor innovatieve landbouw.

Dat het Biosintrum een unieke kans biedt om deze 

samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en 

Overheid verder vorm te geven.

 • In Oosterwolde het Biosintrum is gevestigd;

 • In het Biosintrum, Onderwijs, Overheid en 

Ondernemers intensief samenwerken;

 • Het Leer- en kenniscentrum Bodem hier gevestigd is.

7.3 Biosintrum
Het Biosintrum optimaal inzetten. 

7. Economie en Recreatie & Toerisme
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Onderzoek EDR netwerk en andere netwerken: 2022-2023

Actiever inzetten: 2022-2026

 • Overheden

 • Ondernemers

 • P10-gemeenten

 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 • Andere samenwerkingsverbanden

De resultaten die dit oplevert.  • Om actiever maar ook innovatiever in te zetten  

op samenwerking en dan verder te kijken  

dan de reguliere netwerken (bijvoorbeeld  

de Eems Dollard Regio EDR); 

 • Om te onderzoeken of aansluiting bij het EDR 

netwerk of een ander netwerk interessant zou 

kunnen zijn voor Ooststellingwerf om op deze wijze 

aanspraak te kunnen maken op andere en meer 

subsidiestromen. 

Dat er actiever en innovatiever zou kunnen worden 

ingezet op samenwerking. 

 • Er al op veel onderwerpen wordt samengewerkt;

 • Er vaak gekeken wordt naar bekend  

en bestaand netwerk;

 • Er in het noorden ook andere netwerken zijn  

die wellicht meer opleveren. 

7.4 Versterken regionale netwerken
Versterking van samenwerking  
in regionale netwerken.

7. Economie en Recreatie & Toerisme
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7.5 Recreatieve promotie

2022-2023 • Coöperatie Appelscha 3.0

 • Het andere Friesland

 • betrokkenheid ook van andere partijen zoals 

Recreatieschap Drenthe

In hoeverre de promotie door Appelscha 3.0 is geslaagd. Bij de evaluatie van Coöperatie Appelscha 3.0 het 

thema duurzaam recreëren te betrekken. 

 • De evaluatie van Coöperatie Appelscha 3.0 te willen 

afwachten; 

 • Promotie;

 • Appelscha 3.0 duurzaam recreëren te willen stimuleren. 

 • Appelscha en omgeving een belangrijke pijler vormt 

in de recreatieve ontwikkeling van de regio; 

 • Appelscha van oudsher grote naamsbekendheid 

heeft, het is een sterk merk;

 • De komende twee jaar nog subsidie is verleend aan 

Coöperatie Appelscha 3.0;

 • De evaluatie van de werkzaamheden van Coöperatie 

Appelscha 3.0 eind 2023 plaatsvindt 

 • er meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van 

Friesland Promotie. 

7. Economie en Recreatie & Toerisme
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Een goede bereikbaarheid voor iedereen belangrijk is;

 • Een actieve inbreng te leveren op het Plan van Aanpak 

bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in 

Fryslân waarbij het openbaar vervoer goed aansluit op 

bestaande en nieuwe hubs;

 • Dit in regionaal verband oppakken;

 • De raad te betrekken bij een jaarlijkse toets van de 

openbare ruimte met de Werkgroep Toegankelijk 

Ooststellingwerf

De wijze van participatie. Daar waar het kan ‘samen 

met inwoners’ naar vraagstukken kijken. 

 • Inwoners

 • Plaatselijke belangen

 • Bedrijven

 • Recreanten

 • Buurgemeenten

 • Provincie en Rijk

 • WTO (Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf)

 • VVN (Veilig Verkeer Nederland)

 • Politie

 • LTO/ABO

 • Fietsersbond

2022-2026

 

8.1 Algemeen

8. Mobiliteit en Bereikbaarheid
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Een goede bereikbaarheid voor iedereen belangrijk is;

 • In te zetten op het nog beter maken van de fietsver-

bindingen inclusief snelfietspaden en recreatieve routes 

waarbij samenwerking wordt gezocht in regionaal 

verband en stakeholders;

De wijze van participatie. Daar waar het kan ‘samen 

met inwoners’ naar vraagstukken kijken. 

 • Inwoners

 • Plaatselijke belangen

 • Bedrijven

 • Recreanten

 • Buurgemeenten

 • Provincie en Rijk

 • WTO (Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf)

 • VVN (Veilig Verkeer Nederland)

 • Politie

 • LTO/ABO

 • Fietsersbond

2022-2026

 

8.2 Recreatieve routes

8. Mobiliteit en Bereikbaarheid
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 • Dat de raad het integraal veiligheidsbeleid 2022-2023 

gaat herijken;

 • Een veilige woon- en leefomgeving belangrijk is. 

Om aandacht te besteden aan: 

 • De digitale veiligheid;

 • De aanpak van ondermijning.

En vraagt de burgemeester

De beperkte capaciteit van de politie  

bespreekbaar te maken in de regio.

De wijze van participatie. Daar waar het kan ‘samen 

met inwoners’ naar vraagstukken kijken. 

 • Buurgemeenten

 • Politie

 • RIEC Noord  

(Regionale Informatie- en Expertise Centra)

2022-2026

9.1 Digitale veiligheid en aanpak van ondermijning

9. Openbare orde en veiligheid



Constaterende dat:

Verzoekt het college:

We doen dit samen met:

We gaan als raad met name letten op:

Wat we willen

Wat we zeggen over de planning:

C

27 | Samenwerkingsagenda 2022-2026

 • Dat de raad het integraal veiligheidsbeleid 2022-2023 

gaat herijken;

 • Een veilige woon- en leefomgeving belangrijk is. 

Om aandacht te besteden aan: 

 • Het vergunningverleningsproces voor evenementen 

waarvan de evenementenkalender onderdeel 

uitmaakt;

en vraagt de burgemeester:
De beperkte capaciteit van de politie  

bespreekbaar te maken in de regio.

De wijze van participatie. Daar waar het kan ‘samen 

met inwoners’ naar vraagstukken kijken. 

 • Buurgemeenten

 • Politie

 • RIEC Noord  

(Regionale Informatie- en Expertise Centra)

2022-2026

9.2 Vergunningverleningsproces voor evenementen 

9. Openbare orde en veiligheid
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 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid een 

belangrijk thema is;

 • Dat de raad het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

heeft vastgesteld;

 • Dat het college eind 2022 het plan van aanpak 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid aan de raad 

voorlegt.

 • Aandacht te besteden aan de inrichting van  

30 en 60 km/uur gebieden

 • Aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid 

rondom scholen

 • De handhaving van de verkeersregels onder de 

aandacht te brengen 

De wijze van participatie. Daar waar het kan ‘samen 

met inwoners’ naar vraagstukken kijken. 

 • VVN (Veilig Verkeer Nederland)

 • Politie

 • Fietsersbond

 • SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie)

 • Buurgemeenten

 • Provincie

 • Inwoners 

 • Plaatselijke belangen

2022-2026

9.3 Verkeersveiligheid

9. Openbare orde en veiligheid
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10.1 Participatie

10. Bestuur 

2022-2026 • Primair en voortgezet onderwijs

 • Bibliotheek

 • Stichting Scala

 • Jongerenwerk

De effecten van het bereiken van meer jongeren.Te onderzoeken hoe jongeren beter betrokken kunnen 

worden bij de politiek en participatie, als onderdeel 

van de Participatienota. Zoals de jongerenraad en de 

kinderburgemeester.

Meer aandacht te willen hebben voor de participatie 

van jongeren bij (het maken van) lokaal beleid. 

(Burger)participatie belangrijk is. Maar het een 

uitdaging is om iedereen te bereiken. Er steeds meer 

afstand ontstaat tussen jongeren en politiek. Terwijl 

we het heel belangrijk vinden dat juist ook jongeren 

invloed hebben op en betrokken worden bij het maken 

van lokaal beleid. 
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10.2 OWO-samenwerking

10. Bestuur 

2022-2026 • OWO-gemeenten

 • OWO-klankbordgroep.

 • Inzichtelijk te maken wat er wordt gedaan om 

het rendement van de OWO-samenwerking te 

communiceren; 

 • De gemeenteraad op de hoogte te houden van de 

acties en voortgang.

Dat we de meerwaarde van OWO duidelijker voor het 

voetlicht willen brengen.

We moeite hebben om aan de inwoners uit te leggen 

wat de meerwaarde is van de OWO-samenwerking.
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