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1.                                Beheerregeling informatiebeheer gemeente Ooststellingwerf 2022 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten de Beheerregeling informatiebeheer gemeente Ooststellingwerf 2022 vast te stellen. Als 

zorgdrager is het college verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van interne regels voor het beheer van 

archiefbescheiden. De Beheerregeling informatiebeheer gemeente Weststellingwerf 2022 is een uitwerking van de 

interne regels. 

2.                                Eén activiteitenkalender voor héél Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Naar aanleiding van een veel gehoorde wens van inwoners en organisaties is in een van de doe-agenda’s het doel 

dat inwoners eenvoudig toegang hebben tot actuele informatie over het complete aanbod van sociale, culturele en 

sportactiviteiten' opgenomen. 

Afgelopen oktober kwamen ca 40 vrijwilligersorganisaties af op een startbijeenkomst voor ‘Eén activiteitenagenda 

voor héél Ooststellingwerf’. Inmiddels is een werkgroep van inwoners, vrijwilligersorganisaties, bibliotheek en 

gemeente bezig om dit doel te verwezenlijken. Voor de online-activiteitenagenda is het platform van MijnBuurtje 
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gekozen. De komende tijd wordt dit gevuld met het bonte pallet van activiteiten in Ooststellingwerf. 

Het college heeft besloten uitvoering te geven aan inspanning 22 behorende bij DOE-agenda G ‘Iedereen doet en 

ontmoet’ namelijk het (samen met inwoners en organisaties) tot stand brengen van één gemeentebrede 

activiteitenagenda: 

1. Hiertoe het online-platform van ‘MijnBuurtje’ van ‘Munity Services BV’ in te zetten. 

2. Implementatiekosten van de activiteitenagenda te dekken uit het budget ‘Uitvoering Visie op Samenleven’ en 

jaarlijkse licentiekosten van het online-platform uit het budget ‘Vrijwilligersondersteuning’. 

3.                                Advisering omgevingskwaliteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te vragen om in te stemmen met het proces voor een nieuw adviesstelsel voor 

omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet. 

4.                                Omgevingsvergunning voor aanleg natuurbegraafplaats bij begraafplaats Terwisscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Stichting Begraafplaatsen Appelscha heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om aan de oostzijde van de 

huidige begraafplaats Terwisscha een natuurlijke begraafplaats aan te leggen. Om in te spelen op de landelijke 

tendens waarin mensen hebben aangegeven interesse te hebben in natuurbegraven wil de stichting hierop 
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anticiperen en uitbreiden met een natuurbegraafplaats. In 2018 is de huidige begraafplaats aan de westzijde 

uitgebreid voor een natuurbegraafplaats. 

De ontwikkeling van een natuurbegraafplaats past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken kan door middel van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure (ex art. 2.12 lid 1a sub 3 

Wabo) afgeweken worden van het bestemmingsplan, mits deze wordt voorzien van een goede ruimtelijke 

onderbouwing.  

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. En 

daarvoor: 

1. De omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, nadat en onder voorwaarde dat door de raad een ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. 

2. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend. 

5.                                Bomenbeleid Ooststellingwerf - Uitvoeringsprogramma 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde “Bomenbeleid Ooststellingwerf”. 

En daarvoor: 

1. Het “Uitvoeringsprogramma - gemeentelijke bomen in Ooststellingwerf” vast te stellen. 
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6.                                Ambities Nationaal Park Nieuwe Stijl Drents Friese Grensstreek 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf maakt onderdeel uit van de stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese 

Grensstreek. De Drents Friese Grensstreek is een Nationaal Park Nieuwe Stijl, wat inhoudt dat het meer moet zijn 

dan de natuurterreinen die enkel als Nationaal Park zijn aangewezen; het zijn grotere samenhangende gebieden 

waarbinnen natuurkernen liggen en waarmee bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich 

verbonden voelen. 

Afgelopen jaar heeft een externe partij een analyse gedaan naar het functioneren van de stuurgroep en een advies 

opgesteld voor de inrichting van een governance. Hieruit kwam onder andere naar voren dat niet duidelijk is wat de 

gezamenlijke ambitie is. Deze stip op de horizon wil de stuurgroep graag gezamenlijk uitwerken. Vooraf is aan alle 

partijen gevraagd om de ambities vanuit de eigen organisatie kort te formuleren. 

Het college heeft besloten in te stemmen met het behoud van natuurwaarden door een veerkrachtig landschap te 

ontwikkelen en daarvoor: 

1. In te stemmen met de inbreng van gemeente Ooststellingwerf in de discussie over de toekomst van Nationaal 

Park Nieuwe Stijl Drents-Friese Grensstreek. 
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 7.                               Uitstroomconvenant Fryslân 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Het idee hierachter is dat 

psychisch kwetsbare mensen het beste deel kunnen nemen aan de maatschappij vanuit een thuisomgeving in de 

eigen wijk. Om deze uitstroom van intramuraal wonen naar wonen de wijk in goede banen te leiden, zijn 

uitvoeringsafspraken nodig. Deze zijn door Friese gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en 

zorgorganisaties in een convenant vastgelegd. 

Het college heeft besloten te zorgen voor ‘een zachte landing’ voor inwoners die uit beschermd wonen stromen. En 

daarvoor: 

1. Het ‘Uitstroomconvenant Fryslân 2022’ vast te stellen en te ondertekenen. 

2. Op onderdelen verdiepende afspraken te maken in prestatieafspraken met corporaties en 

huurdersorganisaties. 

3. De raad hierover te informeren. 
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8.                                  Verordening leerlingenvervoer 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Eind 2020 heeft de VNG een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer gepubliceerd. De huidige verordening is in 

2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening is op basis van de modelverordening geactualiseerd. Dit 

proces is deels in OWO-verband opgepakt, om voor de uiteindelijke uitwerking in elke gemeente apart aan de slag 

te gaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe verordening leerlingenvervoer 2022. 

Het college heeft besloten de Verordening Leerlingenvervoer Ooststellingwerf 2022 vast te stellen en is akkoord te 

gaan met het raadsvoorstel en raadsbesluit. 

  

9.                             Discussiestuk 1/3-regeling sportaccommodaties 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten discussiestuk 1/3-regeling sportaccommodaties vast te stellen en ter bespreking voor te 

leggen aan de commissie Ruimte van 1 februari 2022. 
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10.                             Verzoek om handhaving DMX-wedstrijd Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten het verzoek van 31 augustus 2021 om handhavend op te treden tegen de activiteiten 

tijdens de DMX-wedstrijd van 29 augustus 2021 op motorcrossterrein Prikkedam af te wijzen. En MSV de 

Prikkedam te informeren over wat er wel en niet is toegestaan tijdens een wedstrijd. 

  

11.                            Beantwoording schriftelijke vragen handhaving permanente bewoning recreatiewoningen 

Portefeuillehouder Marian Jager en Marcel Bos 

Besluit college Op 12 december 2021 zijn vragen ingediend over het beleid van handhaving van permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

Het college heeft besloten de raad te informeren met een mededeling. En daarvoor: 

1. In te stemmen met de inhoud van de beantwoording van de vragen van de raad. 
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12.                              Keuze scenario's Bosbergtoren 
 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De gemeenteraad heeft uitgesproken de Bosbergtoren niet zelf te willen exploiteren. Dat is dan ook de reden 

geweest om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de exploitatie bij een andere partij neer te leggen. Dit 

onderzoek heeft geleid tot een notitie. Hiervoor is juridisch en fiscaal advies ingewonnen. 

Het college heeft besloten: 

1. a) De raad de notitie “Advies over eigendom, beheer en onderhoud van de Bosbergtoren” ter besluitvorming 

voor te leggen. 

b) De raad voor te stellen om voor de variant “Verhuur aan de Coöperatie bij samenwerking tussen lokale 

partijen” te kiezen. 

2. Structureel € 48.000 beschikbaar te stellen. De dekking hiervan is meegenomen in de integrale afweging bij 

de programmabegroting 2022-2025. 

3. De raad voor te stellen een algemeen belangbesluit ter inzage te leggen. 

4. De raad voor te stellen het college mandaat te verlenen tot het vaststellen van het algemeen belangbesluit 

inzake de verhuur, het beheer en de exploitatie van de Bosbergtoren, onder de voorwaarde dat tijdens de 

inzagetermijn geen zienswijzen danwel uitsluitend kennelijk niet-ontvankelijke zienswijzen worden ingediend. 
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13.                              Mededelingen Openbare Ruimte 2021 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de raad te informeren over de meldingen Openbare Ruimte in 2021. 

  
 
14.                              Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 
Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Om het aantal verkeersslachtoffers naar nul te brengen werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan een 

‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’. Hierin is afgesproken dat elke gemeente een eerste risicoanalyse opstelt. 

De gemeente Ooststellingwerf heeft een risicoanalyse gemaakt en een strategisch plan verkeersveiligheid inclusief 

knelpuntenlijst opgesteld. 

Het college heeft besloten de landelijke doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen te 

onderschrijven. En daarvoor: 

1. De risicoanalyse verkeersveiligheid van de gemeente Ooststellingwerf vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen om met ingang van 2022 incidenteel € 200.000,- beschikbaar te stellen om 

maatregelen uit te voeren met als doel het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

3. Na positieve besluitvorming door de raad de knelpuntenlijst vast te stellen en hier uitvoering aan te geven. 
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