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1.                                  Afwijken van het welstandsadvies voor het verbouwplan voor Boerestreek 21 in Appelscha 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om af te wijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem voor een bouwplan voor 

Boerestreek 21 in Appelscha. Het bouwplan voorziet in een verbouwing van het horecapand. De dakbedekking van 

het pand voldoet niet aan de welstandscriteria. 

2.                                  Prestatieovereenkomst 2022 met Fryslân Miljeu Zuidoost 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De gemeente heeft aan het bedrijf BV Fryslân Miljeu Zuidoost opdracht verstrekt de reinigingstaken voor de 

gemeente Ooststellingwerf uit te voeren. Het gaat hierbij om de inzameling van huishoudelijk afval, het straatvegen, 

het onkruid borstelen en het kolken reinigen. Jaarlijks wordt ons hiervoor een dienstverleningsovereenkomst 

toegezonden, dit ter beoordeling en ter vastlegging van de afgesproken vergoedingen voor de uit te voeren 

reinigingswerkzaamheden. 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de Prestatieovereenkomst 2022 met BV Fryslân Miljeu Zuidoost en 

de Prestatieovereenkomst 2022 te ondertekenen. 
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3.                                  Vaststellen uitgangspunten omgevingsplan Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft enkele procedurele uitgangspunten vastgesteld in het kader van de pilot omgevingsplan 

Appelscha. Het college informeert de raad hierover. 

4.                                  Mandateren van vernietigen van archiefbescheiden 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college De afdeling OWO-Bedrijfsvoering van de gemeente Weststellingwerf voert in de OWO-samenwerking taken uit voor 

de gemeente Ooststellingwerf, waaronder postverwerking en archivering. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen onder bepaalde 

voorwaarden het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen (gegevenswissing). Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken. 

Het college heeft besloten het Machtigingsbesluit OWO-FA+ 2017 aan te vullen met mandaat aan de teamleider 

OWO-DIV, in dienst van de gemeente Weststellingwerf, voor de bevoegdheid om besluiten te nemen op grond van 

artikel 3 Archiefwet. 
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5.                                   Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het Normenkader Financiële Rechtmatigheid gaat over de inventarisatie van interne en externe regelgeving die van 

belang is voor de accountantscontrole. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 

Het college heeft het Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2021 vastgesteld. En besloten de raad te informeren 

met een mededeling. 

6.                                    Jaarverslag 2021 uitvoeringsprogramma 2022 VTH Fysieke leefomgeving 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college Voor de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Fysieke Leefomgeving stelt het college 

ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, evenals een jaarverslag over het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke 

verplichting. Daarnaast heeft de FUMO het Jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2022 opgesteld en is de 

Informatieplicht naleving kwaliteitscriteria toegevoegd. 

Het college heeft het besloten: 

1. Het jaarverslag 2021 en uitvoeringsprogramma 2022 VTH fysieke leefomgeving Ooststellingwerf vast te 

stellen. 

2. Het jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2022 van de FUMO vast te stellen. 

3. Een mededeling aan de gemeenteraad vast te stellen. 
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7.                                    Woon(zorg)visie - Reactie bouwbedrijf Buiteveld op brief gemeente 14-12-2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 14 december 2021 heeft het college besloten om de woon(zorg)visie 2022-2026 en de bijbehorende Nota van 

zienswijzen ter besluitvorming naar de raad te sturen. Naast zienswijzen bestond een deel van de reacties op de 

woon(zorg)visie uit vragen. Deze vragen vormen geen onderdeel van de Nota van zienswijzen. Om wel antwoord te 

geven op deze vragen zijn deze per collegebrief beantwoord. Ook de zienswijze die bouwbedrijf Buiteveld namens 

hun bouwbedrijf en een aantal andere bouwbedrijven in de regio heeft ingediend, bestond voor een deel uit 

(technische) vragen. Deze zijn beantwoord door middel van een collegebrief. Daarop heeft bouwbedrijf Buiteveld 

gereageerd.  

Het college heeft besloten de brief van bouwbedrijf Buiteveld over de beantwoording van de vragen over de 

woon(zorg)visie per collegebrief te beantwoorden. 
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8.                                    Principeverzoek Norgerweg 48 en 49 in Haulerwijk woonbestemming voor kerkgebouw en bijhorende 
dienstwoning 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 17 september 2021 is een principeverzoek ingediend voor de percelen Norgerweg 48 en 49 in Haulerwijk. De 

initiatiefnemer van dit verzoek wil in het kerkgebouw op huisnummer 49 gaan wonen. Daarvoor is een verbouwing 

van het gebouw nodig. De kerk is niet meer in functie. De voormalige dienstwoning bij de kerk, op huisnummer 48, 

blijft in het plan een woning. Voor beide panden wordt een woonbestemming gevraagd. 

Het college heeft besloten: 

1. In principe mee te werken aan een woonbestemming voor de adressen Norgerweg 48 (dienstwoning) en 49 

(kerkgebouw) in Haulerwijk. 

2. De raad met een mededeling te informeren over de consequenties voor het woningbouwprogramma. 

3. De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

9.                                    Voorbeelden Nadeelcompensatie 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad conform toezegging een mededeling te sturen met enkele voorbeelden van 

nadeelcompensatie. 
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