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1.                                 Verantwoording BAG en BGT in het kader van ENSIA 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse 
informatiesystemen. Verantwoording vindt plaats op basis van een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen, 
met ingang van het jaar 2020 voor het eerst gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Dit doen 
wij met behulp van een uniforme auditsystematiek ENSIA. De verantwoordingsrapportages van de BAG en de BGT 
zijn gemaakt op basis van de resultaten uit de uitgevoerde zelfevaluaties. Het college heeft besloten de 
verantwoordingsrapportages BAG en BGT vast te stellen in het kader van ENSIA. 

2.                                 Verantwoording BRO in het kader van ENSIA 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse 
informatiesystemen. Verantwoording vindt plaats op basis van een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen, 
met ingang van het jaar 2020 voor het eerst gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Dit doen 
wij met behulp van een uniforme auditsystematiek ENSIA. De verantwoordingsrapportage BRO is gemaakt op basis 
van de resultaten uit de uitgevoerde zelfevaluaties. Het college heeft besloten de verantwoordingsrapportage BRO 
vast te stellen in het kader van ENSIA.  
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3.                                 Monitor Sociaal Domein 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos  

Besluit college Het college brengt de gemeenteraad op de hoogte over de stand van zaken in het sociaal domein door middel van 
de monitor over het jaar 2020. De monitor zet de feiten op een rij op het terrein van meedoen, samenleven, 
gezondheid en goed opgroeien. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de effectiviteit van het beleid en van 
de zorg (resultaten), de kosten en de cliënttevredenheid. Het college heeft besloten de ‘Monitor Sociaal Domein 
2020’ vast te stellen, waarin we inzicht geven in de beleidseffecten en financiële stand het gebied van de opgaven 
meedoen, samenleven, gezondheid en goed opgroeien. Ook wordt de ‘Monitor Sociaal Domein 2020’ ter informatie 
naar de commissie Samenleving gestuurd.  

4.                                Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Aandachtsgebieden Stellingwerven is een langlopend programma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met 
Weststellingwerf (Noordwolde) en de provincie Fryslân. Het programma wordt in fases uitgevoerd en gemonitord 
vanuit de provincie. Over de uitvoeringsperiode 2017-2019 is de Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 2020 
opgesteld. Het college heeft besloten de raad te informeren over de inzet en resultaten van Aandachtsgebieden 
Stellingwerven over de periode 2017-2019. En daarvoor de raad de volgende documenten toe te sturen: 

a. Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 2020 inclusief bijlagen. 
b. Bestuurlijke reactie op de Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 2020.  
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5.                                 Principeverzoek Kruisweg Waskemeer en onderzoek mogelijkheden tijdelijke woningen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van flekshûsen aan de Kruisweg in Waskemeer. Het 
college heeft hier kennis van genomen en geeft aan vooralsnog geen mogelijkheden te zien voor reguliere 
woningen op deze locatie. Het college heeft besloten een inventarisatie uit te laten voeren naar de mogelijkheden 
voor plannen met tijdelijke woningen. Hierbij wordt het plan voor tijdelijke woningen aan de Kruisweg in Waskemeer 
betrokken. 

6.                                 RES 1.0 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In juni 2020 hebben alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân ingestemd met de 
concept RES (Regionale Energie Strategie). Daarna heeft de regiegroep RES de afgelopen maanden, samen met 
verschillende belanghebbenden, gewerkt aan de RES 1.0. Daarin heeft de regiegroep RES de opdracht 
meegenomen om een hogere ambitie op te nemen in de RES 1.0 dan de concept RES. 

De RES 1.0 moet voor 1 juli 2021 door de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân 
worden vastgesteld zodat deze kan worden ingediend bij het nationale programma RES. Het college heeft besloten 
om:  

1. De raad te vragen om in te stemmen met de ambitie van 3,0 TWh als Friese bijdrage aan de nationale 
opgave voor duurzame elektriciteit. 

2. De raad te vragen om hiervoor de RES 1.0 vast te stellen. 
3. De wens van RES Fryslân voor verdere samenwerking bij de uitvoering te onderschrijven. 
4. Hiervoor de samenwerkingsthema’s en uitvoeringsaspecten als uitgangspunten van de samenwerking te 

onderschrijven. 
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5. Medewerking te verlenen aan de vervolgstappen in de verkenning naar een samenwerkingsorganisatie. 
6. Hiervoor deel te nemen aan de intentieverklaring. 
7. De intentieovereenkomst ter kennisname aan de raad te zenden. 

7.                                 Bezwaarschrift buiten behandeling stellen informatieverzoek AVG 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 9 maart 2021 heeft een bezwaarmaker per e-mail een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 28 februari 
2021 om een inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG buiten behandeling te laten. Het college heeft besloten het 
advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 

8.                                  Bezwaar verlenging opsporingsvergunning koolwaterstof Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het bezwaar tegen verlenging van de opsporingsvergunning 

koolwaterstof (olie en gas) Oosterwolde en de raad te informeren over het ingediende bezwaar middels een 

mededeling aan de raad. De belangrijkste bezwaren zijn: 

1. Dat het verlengen van de vergunning in onze ogen niet in lijn is met het regeerakkoord 2017-2021 waarin is 

afgesproken geen nieuwe opsporingsvergunningen af te geven; 

2. Het verlengen van de vergunning in strijd is met onze duurzaamheidsdoelstellingen; 

3. Dat inwoners afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gaswinning staan; 

4. Dat de vergunning geweigerd zou moeten worden vanwege de negatieve gevolgen van mijnbouw in de 

ondergrond, de veiligheid van onze inwoners en mogelijke schade aan panden, natuur, milieu en 

watersystemen.  
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9.                                Principeverzoek Boerestreek 22-24 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 10 februari 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het bouwen van een woning op het perceel 
gelegen tussen Boerestreek 22 en 24 in Appelscha. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure 
worden gevolgd. Het college heeft besloten in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het 
afwijken of herzien van het bestemmingsplan 'Appelscha - Boerestreek' op het perceel gelegen tussen Boerestreek 
22 en 24 in Appelscha (kadastraal bekend als gemeente Makkinga, sectie C, nummer 1587) voor de realisatie van 
één woning. 
 

10.                              Opbouwwerk 2022 e.v. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Eind 2021 loopt de ‘Pilot extra opbouwwerk in dorpen en wijken’ af. Inmiddels is een evaluatieverslag verschenen 
onder de titel ‘Bewoners aan het woord deel 2’. Hierin vertellen negen inwoners hoe zij de ondersteuning van hun 
initiatieven door de opbouwwerkers ervaren. Ook staan in het evaluatieverslag aandachtspunten en aanbevelingen. 
Het college heeft besloten om: 

1. Kennis  te nemen van het evaluatieverslag van de “pilot extra opbouwwerk in de dorpen en wijken” met de 
titel ‘Bewoners aan het woord - deel 2’. 

2. Kennis te nemen van de nieuwe taak voor het opbouwwerk ‘bestuurs-coaching’ binnen de formatie 
opbouwwerk. 

3. Kennis te nemen van de jaarlijks structurele kosten € 135.000,- ( €130.000,- formatie opbouwwerk en 
€5.000,- uitvoeringsbudget). 

4. Het besluit over structurele continuering van opbouwwerk in dorp en wijken te betrekken bij het 
heroverwegingsproces financiën d.d. 1 juli 2021. 
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5. De raad voor te stellen het evaluatieverslag meningsvormend te bespreken in de commissie Samenleving en 
het besluit over structurele formatie opbouwwerk te betrekken bij het heroverwegingsproces financiën. 

11.                             Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks inzake Landschappelijke inpassing zonnepark Oosterwolde 
                                   mts. De Boer 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van GroenLinks inzake de landschappelijke inpassing zonnepark 
Oosterwolde mts. De Boer te beantwoorden en daarvoor in te stemmen met een mededeling aan de raad waarin de 
vragen worden beantwoord.  

12.                              Procesvoorstel huisvesting Nanningaweg 47C - afdeling Openbare Ruimte 

Portefeuillehouder Marjan Jager-Wöltgens  

Besluit college Het college legt de raadscommissie voor welke varianten op het gebied van huisvesting Nanningaweg 47C – 
afdeling Openbare Ruimte mogelijk zijn. Ook vraagt het college de raadscommissie om oriënterend te bespreken 
welke variant(en) de voorkeur heeft/hebben.  
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