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1.                                  Regio Deal: voortgangsrapportage en mededeling aan de raad inzake update Regio Deal 

Portefeuillehouder Marcel Bos, Fimke Hijlkema, Marian Jager, Harry Oosterman, Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland 2020 en de 
informerende brief, die het regiobestuur verstuurt aan de gemeenteraad, over de voortgangsrapportage Regio Deal 
Zuidoost Friesland. 
 
De gemeenteraad wordt met een mededeling op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de Regio Deal 
projecten waarvan de gemeente Ooststellingwerf projecttrekker is. 

 

 

2.                                   Jaarverantwoording kinderopvang 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vastgesteld. 
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3.                                 Vaststellen onderwijssubsidies Stichting Comprix tweede helft 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidies die Stichting Comprix in de tweede helft van 2020 heeft ontvangen vastgesteld. Het 

gaat om subsidies voor de coördinatie van het Integraal Kind Centrum (IKC), de Schakelklas op SBO De 

Kampingerhof en de Consulent Jonge Kind. De subsidies zijn vastgesteld op de volgende bedragen: 

1. Coördinatie Integraal Kind Centrum (IKC) € 1.754 

2. Schakelklas SBO € 8.003 

3. Consulent Jonge Kind € 5.996 

 

4.                                  Verlenging en wijzigingen TONK 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten invulling te geven aan de opdracht van het Rijk om de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten’ te verlengen. Door: 

1. De op 16 maart 2021 vastgestelde beleidsregels te verlengen en te wijzigen aangaande: de maximering, 
vermogensgrens en inkomensgrenzen, deze opnieuw vast te stellen en bestaande aanvragen 1 januari 2021 
ambtshalve te verlengen en te wijzigen; 

2. De door het Rijk beschikbaar gestelde TONK middelen hiervoor in te zetten en bij een eventueel overschot 
aan TONK middelen deze beschikbaar te houden voor de doelgroep; 

En de raad te informeren. 
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5.                                   Energie inkoopstrategie OVEF 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de memo over de energie inkoopstrategie OVEF aan de raad te sturen ter informatie. 

 

 

6.                                Informatie verstrekte startersleningen aan raad 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de raad informeren  over het verloop van het aantal verstrekte startersleningen op grond 

van de subsidieregeling ‘duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf’ en geeft aan op welke wijze extra is 

gecommuniceerd over de mogelijkheden tot het aanvragen van een starterslening in Ooststellingwerf. 
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7.                                 Kwartaalrapportage Q1 FUMO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De FUMO heeft een kwartaalrapportage gestuurd ten behoeve van het informeren van het college en de raad. Het 

college heeft besloten de raad te informeren over de voortgang in de productie bij de FUMO. 

8.                                   Proef maairobot op sportvelden - uitkomsten 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De proef met een robotmaaier op de sportvelden van SV Donkerbroek is samen met de sportvereniging 
geëvalueerd. De uitkomsten van de proef zijn positief. Het maaien met een robotmaaier zorgt voor een dichtere 
grasmat. Door alleen overdag te maaien hebben dieren, zoals de egel, minder last van een robotmaaier.  
 
Het college heeft besloten met ingang van het nieuwe onderhoudscontract (1-1-2022) ook het maaien met een 
robotmaaier voorschrijven. Daarnaast worden ook traditionele maaimachines ingezet voor het grasmaaien op de 
sportvelden. Hiermee is er in geval van een storing van de robotmaaier altijd de mogelijkheid dat er wordt gemaaid 
met een traditionele maaimachine. En daarom: 

1. De dagelijkse bediening van de robotmaaiers uit te laten voeren door de vereniging. 
2. Robotmaaiers alleen maar overdag te laten maaien. 
3. De raad te informeren over de uitkomsten van de “Proef robotmaaier op sportvelden”. 
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9.                                 Schapendrift 32 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De eigenaren van het perceel Schapendrift 32 te Donkerbroek hebben een aanvraag om omgevingsvergunning 
ingediend voor het verhogen van een bijbehorend bouwwerk. De aanvraag om omgevingsvergunning is in strijd met 
het bestemmingsplan Buitengebied 2016. De hoogte van het bijbehorend bouwwerk, 8,3 meter, is hoger dan de 
toegestane hoogte op grond van de regels van het bestemmingsplan. Die bedraagt maximaal 6 meter. Omdat de 
welstandscommissie positief heeft geadviseerd heeft het college besloten:  

1. In principe voor de duur van 1 jaar in te stemmen met het verhogen van een bijbehorend bouwwerk tot een 
hoogte van 8,3 meter op het perceel Schapendrift 32 te Donkerbroek; 

2. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing aan te laten tonen dat er in de nieuwe situatie sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. 

10.                               Voortgang van Transitievisie Warmte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het uitvoerend adviesbureau Royal Haskoning DHV informeert het college van burgemeester en wethouders en de 
raad over de voortgang en de stand van zaken van de Transitievisie Warmte en de daarbij te hanteren 
uitgangspunten. Het college heeft besloten de raad:  

1. Te informeren over de voortgang van de Transitievisie Warmte en 
2. Uit te nodigen voor 2 gezamenlijke informatiebijeenkomsten over de Transitievisie Warmte. 
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11.                                Beleidsplan interne beheersing 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten het ‘Beleidsplan interne beheersing’ voor het jaar 2021 vast te stellen. 

12.                                 Ontwerpbestemmingsplan Donkerbroek West 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten twee extra woningen toe te staan in nieuwbouwplan Donkerbroek West. En daartoe: 
1. De bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerbroek West 2021’ op 

basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 
2. De raad via een mededeling te informeren over het nemen van een voorschot op de nieuwe 

woningbouwafspraken 

13.                               Ontwerpbestemmingsplan Jan Frankensingel 26 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Jan 
Frankensingel 26 Oosterwolde’.  Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van het perceel naar Wonen. Het 
ontwerpbestemmingsplan zal voor zes weken ter inzage worden gelegd. 
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14.                                 Verkoop en gebruik perceel grasland nabij Zuivering Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema / Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten een (ver)koopovereenkomst te sluiten voor het perceel grasland nabij de Nanningaweg te 
Oosterwolde, kadastraal gemeente Oosterwolde sectie C nummer 5508; En daarmee: 

1. Een strook grond van 10 meter aan de noord en westzijde van het perceel grasland in eigendom te houden 
en in gebruik te geven, in verband met ondergrondse infra; 

2. De koopsom vast te stellen op € 50.000,- per hectare / € 5,- per m2 voor agrarische grond. 
3. Toestemming te geven aan koper om de gronden in gebruik te geven aan een agrariër, welke op dit moment 

de gronden ook in gebruik heeft. 
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15.                               Herstelplan Corona juni 2021 Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Marcel Bos, Fimke Hijlkema, Marian Jager, Harry Oosterman, Esther Verhagen 

Besluit college In afgelopen periode deed de gemeente veel om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De maatregelen 
waren er tot nu toe vooral op gericht om het (financiële) leed voor ondernemers, instellingen, verenigingsleven en 
inwoners op korte termijn te verzachten. Nu we langzamerhand uit de pandemie komen, willen we bijdragen om de 
samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van Corona zoveel mogelijk te herstellen. Het Rijk stelt 
hiervoor incidentele middelen beschikbaar.  
 
Het college heeft besluiten uit de coronamiddelen een bedrag van in totaal € 431.000 te besteden aan de volgende 
maatregelen: 
a. Inhaalslag huisbezoek bij ouderen 75+ en overbelaste mantelzorgers. € 15.000. 
b. Verbeteren positieve gezondheid € 250.000. 
c. Eenmalig verdubbelen dorpen- en wijkbudgetten. € 61.000. 
d. Actieve benadering zelfstandig ondernemers (financiële) ondersteuning. € 5.000. 
e. Voortzetting en verlenging TONK. € 60.000. 
f. Vouchers te besteden bij lokale ondernemers voor jongeren als wederkerigheid voor € 40.000. 
 
En daartoe: 

1. De raad hiervan op de hoogte te stellen. 
2. De resterende corona-middelen (€ 1.161.000) beschikbaar te houden om later dit jaar extra maatregelen te 

kunnen nemen als dat nodig blijkt. 
3. Via de P & C-cyclus verantwoording af te leggen over de voortgang van de uitvoering. 
4. Een persbericht te verzenden. 
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16.                                 Jaarverslagen 2020 klachtenfunctionaris, algemene kamer en sociale kamer 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de jaarverslagen van de commissie van advies voor de bezwaarschriften.  
En daartoe: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. 
2. De jaarverslagen ter kennisname aan de raad sturen. 

17.                               Openstellingsbesluit Het Fonds 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten ook in 2021 leefbaarheidsinitiatieven in Ooststellingwerf te ondersteunen door uitvoering 
te geven aan Het Fonds 2021. 
En daarvoor: 

1. Vaststellen van de indieningstermijn voor 2021 op 30 augustus 2021 tot en met 17 september 2021. 
2. Vaststellen van het subsidieplafond voor 2021 op totaal €320.998,- waarvan €107.000,- voor kleine 

initiatieven en 213.998,- voor grote initiatieven. 
3. De raad hierover te informeren. 
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18.                                Vindplaats Schulden vernieuwde werkwijze vroegsignalering 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten iInvulling te geven aan de wettelijke taak ‘vroegsignalering van schulden’ vanuit de Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening door: 

1. Aan te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering en via deze weg overeenkomsten aan te gaan 
met vaste lasten partners; 

2. Een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Stichting Bureau Kredietregistratie als leverancier van het 
softwaresysteem Vindplaats van Schulden; 

3. De kosten voor het gebruik van Vindplaats van Schulden à €6600 te betalen uit budget schuldhulpverlening 
63501/34300. 

4. De raad te informeren over deze vernieuwde vorm van vroegsignalering van schulden. 

19.                               Alternatieve invulling middengebied zonnepark Oosterwolde mts. De Boer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In 2020 is het zonnepark Oosterwolde mts. De Boer aangelegd. In de landschappelijke inpassing bij het zonnepark 
is de mogelijkheid van een fietsverbinding tussen Appelscha en het Ecomunitypark opgenomen. 
 
De aanleg van deze fietsverbinding kan geen doorgang vinden, omdat er geen gelden beschikbaar zijn voor het 
deel van het fietspad dat de gemeente zou moeten realiseren. 
 
Het college heeft besloten in te stemmen met een alternatieve invulling van het middengebied van Zonnepark 
Oosterwolde mts. De Boer. En de raad te informeren over dit besluit. 
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20.                                 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR SW Fryslân 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de financiële situatie (jaarrekening) van de GR over 2020 en de begroting 
2022. En daarbij besloten uitvoering te geven aan wettelijke procedures ten aanzien van bestuurlijke besluitvorming 
en verantwoording in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
SW Fryslân. En de raad via een mededeling te informeren met het advies geen zienswijze op de jaarrekening van 
de GR SW Fryslân 2020 en de begroting 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR. 

21.                               Naamgeving plantsoen bij gemeentehuis van Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de naam “Burgemeester Oostermanplantsoen” voor het plantsoen bij 
het gemeentehuis van Ooststellingwerf (inclusief ondertitel: ‘Harry Oosterman was burgemeester van 2005 - 2021’). 
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22.                                 Principeverzoek Leeksterweg 45A Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 april 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen 
tussen Leeksterweg 45 en 47 in Haulerwijk. 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 de beheersverordening 'Haulerwijk‘ 2014' op het perceel gelegen tussen Leeksterweg 45 en 47 in 
Haulerwijk (kadastraal bekend als gemeente Donkerbroek, sectie B, nummer 11553) voor de realisatie van één 
woning, met dien verstande dat: 

1. Het bouwvlak van de nieuw te realiseren woning evenwijdig aan de woning op het perceel Leeksterweg 45 
zal worden gesitueerd, 

2. De voorgevel van de nieuw te realiseren woning in dezelfde lijn als de woning op het perceel Leeksterweg 45 
zal worden gesitueerd. 

23.                               Ontwerp omgevingsvisie 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten het ontwerp Omgevingsvisie ter inzage te leggen van week 34 - week 39.  Na het 
verwerken van eventuele zienswijzen zal de Omgevingsvisie in oktober door het college en in november door de 
raad ter vaststelling worden aangeboden. 
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