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Nummer 20 – 1 juni 2021 

 

1.                                Beantwoording aanvullende vragen fractie Ter Heide over het Blughut terrein 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft aanvullende schriftelijke vragen ontvangen van de fractie Ter Heide over het Blughut terrein. Deze 

vragen zijn beantwoord. 

 

2.                                 Beslissing op bezwaar LOD-3 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 december 2020 heeft het college een (derde) last onder dwangsom opgelegd aan MSV De Prikkedam om te 

voldoen aan de geluidseisen vanuit het vastgestelde bestemmingsplan. Dit besluit is genomen doordat de 

(gewijzigde) tweede last onder dwangsom was volgelopen. Op grond van het toezichts- en handhavingsplan 

Prikkedam is besloten om een derde last onder dwangsom op te leggen. Gelet op de ontwikkelingen rondom de 

baan, is besloten om in afwijking van het beleid de hoogte van de dwangsommen gelijk te houden bij de derde last 

onder dwangsom en niet, zoals het beleid voorschrijft, te verhogen. 

 

Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door zowel MSV de Prikkedam als een omwonende. Op 15 april 2021 heeft 

de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden en op 21 april 2021 heeft de commissie een 

advies over de ingediende bezwaarschriften gegeven.  
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Het college heeft besloten om: 

1. Gelezen het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift van 13 januari 2021 

van MSV de Prikkedam, tegen het opleggen van de last onder dwangsom 3 inzake Prikkedam, ongegrond te 

verklaren; 

2. Gelezen het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift van 25 januari 2021 

van de omwonende, tegen het opleggen van de last onder dwangsom 3 inzake Prikkedam, ongegrond te 

verklaren; 

3. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de motivering van het besluit van 8 december 2020 

(LOD-3) aan te vullen middels een conceptbrief en de last onder dwangsom in stand te laten; 

4. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde 

proceskosten. 

3.                                  Ontwerpbestemmingsplan Kuinderweg 1 Makkinga 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan 
‘Kuinderweg 1 te Makkinga’ op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te 
leggen. 
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4.                                ANWB AutoMaatje 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college ANWB AutoMaatje helpt minder mobiele ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking om vaker 
onderweg te zijn en weer (meer) onder de mensen te komen. Vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto 
tegen een kleine kilometervergoeding plaatsgenoten die anders geen redelijk alternatief hebben. Hiermee 
faciliteren we - zodra Corona beperkende maatregelen zijn opgeheven - een algemeen toegankelijke 
voorziening voor inwoners met een mobiliteitsbeperking als voorliggende oplossing voor individuele (Wmo) 
vervoersproblemen. 
 
Het college heeft besloten om ANWB AutoMaatje in Ooststellingwerf in te voeren en daarvoor: 

1. Een contract af te sluiten met de ANWB 
2. De coördinatie van ritten en vrijwilligers bij Scala te beleggen 
3. Scala daarvoor maximaal € 24.740 subsidie per jaar te verlenen 
4. Deze subsidie voor 2021 en 2022 te dekken uit extra Rijksmiddelen ter compensatie van de 

coronamaatregelen 
 
Om daarna: 

5. Van start te gaan zodra de coronamaatregelen dat toelaten 
6. Eind 2022 een evaluatie uit te voeren 

5.                                  Accountantsverslag controle jaarrekening 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft kennis genomen van het accountantsverslag van de controle op de jaarrekening 2020. 
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6.                                Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de eindrapportage met daarin de uitkomsten van de verbijzonderde interne 
controle over geheel 2020. 
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