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1.                                 Beantwoording vragen giften bijstandsgerechtigden – GroenLinks 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de raadsfractie van GroenLinks naar aanleiding van de commissie 
Samenleven van december 2020. Het college heeft hier vragen beantwoord en GroenLinks heeft hierop 
aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van GroenLinks 
over de schriftelijke vragen over giften aan bijstandsgerechtigden en voorziet de raad van de antwoorden. 

2.                                Beantwoording vragen VVD m.b.t. toepassen beslagvrije voet 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de raadsfractie VVD na aanleiding van landelijke publiciteit over een fout bij 
ruim 200 gemeenten waar bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd is op meer geld dan wettelijk mag. 
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD over toepassen beslagvrije voet bij 
beslaglegging bijstandsgerechtigden met schulden en voorziet de raad van de antwoorden. 
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3.                                 Toewijzing subsidie RREW (Regeling Reductie Energie Woningen) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan gemeente Ooststellingwerf een subsidie 
toegekend van € 399,950,38 voor de uitvoering van energiebesparingsprojecten voor zowel huur- als 
koopwoningen. De subsidie is toegekend binnen de Regeling Reductie Energiebesparing Woningen (RREW). Het 
college neemt kennis van de verleende subsidie voor de uitvoering van energiebesparingsprojecten binnen 
woningen (RREW) en informeert de raad via een mededeling.  

4.                                 Controleplan Tozo 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Vanaf 1 maart 2020 kunnen ondernemers, die als gevolg van de coronapandemie in financiële 
moeilijkheden zijn gekomen, een beroep doen op de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo). De benodigde snelheid bij de totstandkoming en uitvoering van de Tozo impliceert dat 
er gevoeligheden en risico’s zijn met betrekking tot de rechtmatigheid, misbruik en oneigenlijk gebruik. Om 
dit te voorkomen is in samenspraak met VNG en Divosa gekomen tot een gezamenlijke aanpak voor de 
controle achteraf. Het college heeft besloten het Controleplan Tozo vast te stellen.  

5.                                  M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Canada 4 te Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Canada 4 
te Elsloo achterwege te laten. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en het college zal binnenkort beslissen 
over de start van de procedure waarbij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 
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6.                                 Ontwerpbestemmingsplan De Bult 5A Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bult 5A Appelscha’ ter inzage wordt gelegd. Het 
bestemmingsplan maakt de realisatie van drie recreatiewoningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan zal voor 
zes weken ter inzage worden gelegd.  

7.                                 Was- en kleedaccommodatie sv Oosterwolde (vraag om financiële hulp) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen 

Besluit college Sv Oosterwolde heeft een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van de gemeente voor het 
toekomstbestendig maken c.q. vernieuwbouwen van hun was- en kleedaccommodatie. Sv Oosterwolde is in 2020 
ontstaan uit de fusie van vv DIO, vv Griffioen en JVO om het voetbal in Oosterwolde te borgen, inclusief 
damesvoetbal, en te upgraden naar een voetbalvereniging voor iedereen. Het college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van het verzoek van sv Oosterwolde. 
2. Kennis te nemen van de financiële toelichting. 
3. Kennis te nemen van het voorstel om een stuk grond van ongeveer 380 m2 naast de bestaande was- en 

kleedaccommodatie verkopen voor € 1,- aan sv Oosterwolde en te bezwaren met het economisch claimrecht. 
4. Kennis te nemen van de optie om een krediet beschikbaar te stellen van € 211.800 aan s.v. Oosterwolde. 
5. Kennis te nemen van de optie om een renteloze lening van € 211.800 te verstrekken aan s.v. Oosterwolde 

met een looptijd van 30 jaar. 
6. Het besluit over de verkoop van de grond, het beschikbaar stellen van een krediet van € 211.800 en 

verstrekken van een renteloze lening van € 211.800 mee te nemen in het heroverwegingsproces financiën.  
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8.                                 Oprichten camperplaatsen en gebruik bijgebouw voor Bêd en Brochje Mr. Lokstraat 6 Ravenswoud 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De eigenaar van het perceel Meester Lokstraat 6 te Ravenswoud heeft een principeverzoek ingediend voor 
het mogen aanleggen van een camperplaats op de huidige paardenbak achter de woning en voor het mogen 
aanleggen van een bijgebouw voor bêd en brochje. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen 
aan het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016 ter plaatse van het perceel Meester Lokstraat 6 te 
Ravenswoud voor het aanleggen van een camperplaats voor maximaal 10 campers. Het college wil onder 
voorwaarden wel medewerking verlenen aan het inrichten van een bijgebouw voor bêd en brochje. 

9.                               Subsidieaanvraag TRZF Regio Deal T&R 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college De stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland (TRZF) heeft een projectvoorstel ingediend met het 
verzoek om €100.000 subsidie te verlenen vanuit de Regio Deal middelen voor het onderdeel Recreatie & 
Toerisme. Het college stemt in met de toekenning van een subsidie van €100.000 aan de TRZF en heeft besloten 
deze subsidie te financieren vanuit de middelen van de Regio Deal Recreatie en Toerisme. 
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10.                              Visie op de demografische ontwikkelingen 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In het raadsprogramma 2018-2022 heeft de raad opdracht gegeven een Visie op demografische ontwikkelingen op 
te stellen. De opdracht luidde: “we willen dat er op korte termijn een visie wordt geformuleerd door het college over 
de wijze waarop de gemeente kan anticiperen op de demografische ontwikkelingen”. Over de demografische 
ontwikkelingen is tijdens de themaraad van 8 december 2020 een presentatie van het Fries Sociaal Planbureau 
(FSP) geweest. Het college heeft besloten nu geen Visie op demografische ontwikkelingen op te stellen en de raad 
hiervan met een mededeling op de hoogte te brengen. 

11.                               Gemeentegids 2022 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Elk jaar krijgen inwoners van onze gemeente de gemeentegids thuisbezorgd. De gemeentegids is een informatief 
boekje waarin onderwerpen besproken worden zoals de geschiedenis van de gemeente, college van B&W, 
gemeenteraad, belangrijke gegevens, algemene contactinformatie en adres- en contactgegevens van bedrijven, 
verenigingen en instellingen. Het college heeft besloten om deze jaarlijkse gemeentegids om te vormen naar 
magazine vorm en ook om de behoefte naar de gemeentegids te onderzoeken.  
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