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1. Beslissing op bezwaar voor het realiseren van overdekte uitlopen aan bestaande dierenverblijven op de           
locatie Abbendijk 2 te Nijeberkoop 

 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 3 augustus 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal wijzigen van de 
inrichting Abbendijk 2 Nijeberkoop ontvangen. Dit voor het realiseren van overdekte uitlopen aan de reeds 
bestaande stallen. Op 3 november 2021 is de omgevingsvergunning verleend en deze is op 10 november 
toegezonden aan de aanvrager. Door omwonenden is bezwaar ingediend. Op 17 maart 2022 heeft de hoorzitting 
plaatsgevonden bij de Adviescommissie bezwaarschriften. Op 6 april 2022 heeft de commissie haar advies 
uitgebracht. De commissie adviseert om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 
 
Het college heeft besloten: 
 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren. 

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
3. Door middel van brieven bezwaarmakers van de beslissing op de bezwaarschriften op de hoogte te stellen. 
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2.                                 BW advies Aansluiten Global Goals 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten dat de gemeente Ooststellingwerf zich aansluit bij de VNG campagne 
Gemeenten4GlobalGoals. De 17 Global Goals vormen voor de periode tot 2030 de wereldwijde 
duurzaamheidsagenda, waarin economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. 

3.                                  Verlenging en financiering contract Friese waterambassadeur 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De functie van Friese waterambassadeur wordt door Ooststellingwerf tot 2028 ondersteund. De waterambassadeur 
treedt op als verbindende factor tussen de Friese gemeenten wanneer het gaat om de gemeentelijke taken op 
gebied van water en riolering. De waterambassadeur vertegenwoordigt de Friese gemeenten bij de provincie en het 
Wetterskip, maar ook buiten Friesland richting het Rijk en bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). 
 
Het college heeft besloten de samenwerking tussen de Friese gemeenten binnen de waterketen te continueren.  
En daarvoor: 

1. Het lopende contract van de waterambassadeur te verlengen met vier jaar tot 1 januari 2028. 
2. Akkoord te gaan met de financiering van de functie Friese waterambassadeur voor de periode van 1 januari 

2024 tot 1 januari 2028. 
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4.                                 Eikenprocessierups - proef paringsverstoring 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college De beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups is een jaarlijks terugkerende werkzaamheid waarbij veel 
kosten gemaakt worden. Afgelopen jaar is er al een proef geweest met paringsverstoring. In deze proef werden de 
feromonen met behulp van een hoogwerker en een soort kitspuit in de bomen aangebracht. De proef heeft geleid tot 
een halvering van het aantal rupsen. De gehouden proef was effectief, maar ook kostbaar. Om het toepassen van 
paringsverstoring eenvoudiger en minder duur te maken willen we meewerken aan een proef met de zogeheten 
paintball techniek. 
 
Het college heeft besloten kennis en ervaring op te doen met een andere wijze van eikenprocessierups bestrijding. 
En daarvoor: 

1. Mee te werken aan de proef paringsverstoring eikenprocessierups. 
2. De kosten van het project (€ 15.000) ten laste te brengen van het budget voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups. 
3. De raad via een mededeling te informeren. 

5.                                  Beslissing op bezwaar verwijderverzoek 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en het ingediende 
bezwaarschrift tegen, gedeeltelijke, verwijdering van persoonsgegevens ongegrond verklaren. 
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6.                                 Regeling mandaat, machtiging en volmacht Ooststellingwerf 2022 en register 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Mandaat, machtiging en volmacht is geregeld in de ‘Regeling mandaat, machtiging en volmacht’ en het bijbehorend 
register. Het college heeft besloten de Regeling mandaat, machtiging en volmacht Ooststellingwerf 2022 en het 
register vaststellen. 

7.                                 Wet open overheid 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Op 1 mei treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). De wet gaat over openbaarheid van informatie.  
 
Het college heeft kennis genomen van een memo over de Wet open overheid. En de heer N.T. Laarhuis 
aangewezen als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid. 
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8.                                  Overbelasting mantelzorgers 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De monitor sociaal domein biedt inzichten over het effect van het gevoerde beleid op het gebied van samenleving. 

In de monitor over de eerste helft van 2021 is een beeld gegeven over de mate van overbelasting van 

mantelzorgers. Hierbij is data getoond vanuit de GGD en vanuit de burgerpeiling. Beide data gaven een hoog 

percentage aan van overbelasting bij mantelzorgers. 

Het herhaaldelijke hoge percentage overbelasting bij mantelzorgers geeft reden tot nader onderzoek. Hierdoor kan 

inzicht verkregen worden in de oorzaak van de overbelasting en inzicht over hoe deze overbelasting vroegtijdig 

gesignaleerd en positief beïnvloed kan worden. 

Het college heeft besloten onderzoek te laten verrichten naar de overbelasting bij mantelzorgers. 

9.                                 Sociale kaart Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Er is behoefte aan een sociale kaart voor Ooststellingwerf. Dit is een digitale wegwijzer waar informatie te vinden is 
over opvoeding, administratie, wonen, zorg en welzijn en werk. De sociale kaart kan zowel door inwoners 
geraadpleegd worden als door onze eigen medewerkers en verwijzers (bv huisartsen) of andere organisaties. 
 
Het college heeft besloten: 
 

1. Een sociale kaart tot stand te brengen voor onze gemeente. 
2. De applicatie Steunwijzer te gebruiken als digitaal platform. 
3. De opstartkosten te dekken uit het budget dienstverlening en de structurele kosten uit het budget Wmo. 
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10.                              Subsidieverlening Kunst & Coo 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Op 1 juli 2021 heeft Coöperatieve vereniging Kunst & Coo een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2022. De 

subsidieaanvraag is onderbouwd met een begroting voor het boekjaar 2022 en een activiteitenplan 2022. Het 

bedrag van deze subsidieaanvraag is verhoogd met een indexatie van 1,5%. Zoals door de raad besloten in 

november 2021. Op basis van deze richtlijnen voor de uitvoering van de cultuureducatie in Ooststellingwerf kan het 

college de subsidie voor 2022 vaststellen.   

Het college heeft besloten de subsidie te verlenen voor het bedrag van € 278.902,-. 
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