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1.                                 Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten Henke Tjeerd Posthumus te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de 
duur dat hij in dienst is van de gemeente en werkzaamheden uitoefent bij het team Dienstverlening van de afdeling 
Klant & Organisatie. 

 

2.                                  Inkoop voor nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten het mandaat conform het mandaatbesluit Europese aanbesteding Leerroutes t.b.v. de 
nieuwe wet inburgering van arbeidsmarktregio Fryslân te verlenen. Daarnaast heeft het college ingestemd met de 
uitgangspunten zoals geformuleerd in de OWO startnotitie Wet inburgering 2022. 
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3.                                Beslissing op bezwaar inzake weigering inrit Laweijstraat 8 te Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit wordt middels een brief aan de bezwaarmaker kenbaar gemaakt. 

 

 

 

4.                                 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Opsterland 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De huidige heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Opsterland gaat met pensioen. Het is daarom 
nodig een nieuwe heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen. Het college heeft besloten in te stemmen met 
het besluit van het college van de gemeente Opsterland om de teamleider Belastingen & Vastgoedinformatie, van 
de afdeling Beheer en registratie, mevrouw Rutten, aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar van de 
gemeente Opsterland. 
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5.                                  Machtiging hoorzitting bezwaar verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met het verstrekken van een machtiging aan mevrouw M.J. van der Zwaag 
voor het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in de procedure rondom de 
behandeling van het bezwaarschrift van de gemeente Ooststellingwerf tegen het besluit van de minister van 
Economische Zaken en Klimaat over de verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Oosterwolde. 

 

 

6.                               Monitor aanbevelingen ML en VIC rapportage 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de monitor met daarin de actiepunten vanuit de managementletter en de 

VIC-rapportage 2020. 
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7.                                Rijksbijdrage winkelgebied Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Het Rijk investeert € 15 

miljoen in deze Regio Deal en daar tegenover zorgt de regio voor minimaal € 15 miljoen aan cofinanciering. 

De regio doet dit primair vanuit bestaande projecten en programma’s die aansluiten bij de ambities van de 

Regio Deal. Met de rijksbijdrage kunnen deze projecten en programma’s versneld en/of uitgebreider 

uitgevoerd worden. 

 

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de rijksbijdrage van € 100.000 inclusief btw uit de 

Regio Deal Zuidoost Friesland beschikbaar te stellen voor het winkelgebied Oosterwolde. Ook is besloten de 

rijksbijdrage in te zetten voor het opstellen van een detailhandelsvisie en in 2021 een bijdrage te doen aan het 

winkelgebied Oosterwolde. 
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8.                                  Businesscase Buurthuiskamer Haerenkwartier 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Met de Buurthuiskamer Haerenkwartier realiseren we een ontmoetingsplek en steunpunt voor bewoners van de wijk 
Haerenkwartier. Juist tijdens en navolgend op de wijkvernieuwing is inzet op sociale cohesie, leefbaarheid en 
ondersteuning van belang. Vanuit de Buurthuiskamer zetten we in op verbinden & activeren van huidige en nieuwe 
wijkbewoners, (vroeg)signaleren van problemen en ondersteuning waar nodig. 
 
Het college heeft besloten een ontmoetingsplek en steunpunt in de wijk Haerenkwartier te realiseren en daarvoor: 

1. In te stemmen met de Businesscase Buurthuiskamer Haerenkwartier. 
2. Het Leger des Heils voor 3 jaar opdracht te verlenen voor de uitvoering van de Buurthuiskamer Bij 

Bosshardt Haerenkwartier. 
3. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst met Actium 
4. Een budget van € 180.400,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de provinciale subsidie voor 

Aandachtsgebieden Ooststellingwerf 2020-2023. 
5. De gemeenteraad te informeren over de realisatie van de Buurthuiskamer Haerenkwartier door de raad de 

businesscase toe te sturen. 
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9.                                Dienstverleningsovereenkomst dierbescherming 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten voor de periode tot en met 31 december 2025 de taken van dierennoodhulp en 
dierenwelzijn uit te laten voeren door de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren regio noord oost en de 
gemeente Ooststellingwerf. En hiervoor de dienstverleningsovereenkomst Nederlandse vereniging tot bescherming 
van dieren regio noord oost en de gemeente Ooststellingwerf te tekenen. 

10.                              Subsidieregeling biodiversiteitsinitiatieven Ooststellingwerf 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Afgelopen 20 april 2021 is het biodiversiteitsplan van de gemeente Ooststellingwerf vastgesteld voor de 2021-2025. 
Dit plan gaat over biodiversiteit met bewoners en ondernemers. Subdoel in dit thema is concrete 
uitvoeringsprojecten biodiversiteit voor en door inwoners. Het biodiversiteitsplan geeft concrete voorbeelden van dit 
soort projecten, bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels, nestkasten, inzaaien van inheemse 
bloemenmengsels, planten van fruitbomen enzovoort. Het gaat om relatief kleine, vrijwillige biodiversiteitsprojecten 
op eigen terrein of terrein van anderen waar inwoners gesteund worden met subsidie. Projecten op gemeentelijke 
grond komen niet in aanmerking, vanwege het groenbeheer dat wij voor deze gronden voeren. 
 
Het college heeft de subsidieregeling biodiversiteitsinitiatieven vastgesteld, met een subsidieplafond van € 5.000,- 
De indieningstermijn is van 1 juli tot en met 1 oktober 2021.Het aanvraagformulier is vastgesteld. Het college heeft 
besloten om daarna de regeling in juni 2022 te evalueren.  
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11.                               Principeverzoek realiseren camperplaatsen en andere recreatieve bedrijvigheid Bruggelaan 62 Appelscha. 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De eigenaren van Bruggelaan 62 in Appelscha hebben een principeverzoek ingediend voor het mogen aanleggen 
van een camperplaats voor 15 campers en voor het mogen starten van een caravanonderhouds- en 
reparatiewerkplaats, een kampeerwinkel en een webshop voor kampeerartikelen. Onder voorwaarden willen we 
hieraan medewerking verlenen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een gewijzigd 
bestemmingsplan leggen we later ter inzage. Dan bestaat de mogelijkheid hiertegen zienswijzen bij de 
gemeenteraad in te dienen. 
 
Het college heeft besloten in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen van de 
beheersverordening Appelscha 2014  voor de realisatie van een camperplaats voor maximaal 15 campers, een 
kampeerwinkel en een caravanonderhouds- en reparatiewerkplaats in de bestaande bebouwing en voor een 
webshop in kampeerartikelen op het perceel Bruggelaan 62 te Appelscha. Ook is besloten geen medewerking te 
verlenen aan extra bebouwing en aan het creëren van een vergader- en ontmoetingsruimte. 
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