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1.                                 Overeenkomst levering huishoudelijk oud papier 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met de overeenkomst levering oud papier en karton 2021-2025. 
Het college heeft besloten om het addendum op de overeenkomst levering huishoudelijk oud papier en karton 2021-
2025 te ondertekenen en te zenden naar Afvalsturing Friesland NV.  

2.                                 Beslissing op bezwaar verzoek stuiten verjaring dwangsommen 6 en 7 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten conform het advies van de commissie bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift 
van 28 augustus 2020 tegen het toewijzen van het verzoek tot stuiten van de verjaring van dwangsommen 6 en 7 
niet-ontvankelijk te verklaren. 
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3.                                 Invordering dwangsom 8 en 9 Prikkedam 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. Besluit tot invorderen dwangsom 8 (2.3) ad € 4.000 inzake Prikkedam middels een brief vast te stellen; 
2. Besluit tot invorderen dwangsom 9 (2.4) ad € 4.000 inzake Prikkedam middels een brief vast te stellen. 

4.                                 Kerkenvisie Ooststellingwerf 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de gemeente Ooststellingwerf staan tweeëntwintig kerken waarvan er achttien op dit moment nog in gebruik zijn 
voor erediensten. Van deze tweeëntwintig kerken hebben zes kerken de status Rijksmonument en vijf kerken de 
status gemeentelijk monument. In najaar van 2018 heeft Ooststellingwerf zich aangemeld als pilotgemeente voor 
het opstellen van een kerkenvisie. Aan deze pilot, geïnitieerd door de Rijksdienst voor Cultuur Erfgoed (RCE) te 
Amersfoort, deden een zestal grote en kleine gemeenten mee. Het doel van de pilot was het opstellen van een 
kerkenvisie en daarbij als voorloper te fungeren voor de overige gemeenten in Nederland. Als we in de gemeente 
Ooststellingwerf de belangrijkste kerken (waaronder die met een monumentale status) willen behouden en die een 
nieuwe toekomst willen geven, dan zullen allerlei partijen naar elkaar toe moeten bewegen. Met het opstellen van 
een kerkenvisie Ooststellingwerf is hier aanvang mee gemaakt. Het college heeft besloten zich actief in te zetten 
voor behoud van het religieuze erfgoed in de gemeente Ooststellingwerf middels een kerkenvisie Ooststellingwerf 
2020 en hiervoor de beleidskaders van de kerkenvisie Ooststellingwerf 2020 door de raad vast te laten stellen.  
Gemeente Ooststellingwerf was samen met gemeente Súdwest-Fryslân de eerste gemeente in Friesland die een 
kerkenvisie opstelde.  
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5.                                 Nota van uitgangspunten Programma Duurzaamheid 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid met de 
Versnellingsagenda duurzaam Ooststellingwerf 2030, het Uitvoeringsprogramma Biobased Economy 2016 – 2020, 
Biodiversiteit, de energietransitie, invoering van Diftar+, etc. Ook de komende periode wil de gemeente blijven 
investeren in duurzaamheid. Dit gaan we doen met het Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025. De 
eerste stap naar programmatisch werken binnen het thema duurzaamheid is het bepalen van onze ambitie en het 
aanbrengen van focus. Hiervoor is een Nota van uitgangspunten opgesteld, waarin wordt aangegeven wat onze 
ambitie is en op welke thema’s we onze focus willen leggen. Het college heeft besloten om: 

1. Focus aan te brengen in onze agenda voor het Programma Duurzaamheid voor de periode t/m 2025. 
2. Hiervoor de Nota van uitgangspunten Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025 vast te stellen. 
3. De Nota van uitgangspunten consulterend voor te leggen aan de gemeenteraad in de commissie Ruimte. 
4. De Nota van uitgangspunten na verwerking van de eventuele inhoudelijke feedback voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 

6.                                 Septembercirculaire 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de mededeling aan de raad. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 
 

 
 

 

 

7.                                 Voortgang Pilot extra opbouwwerk 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Als gevolg van de coronacrisis zijn in 2020 de opbouwwerkers en de inwoners waarmee zij werken, ernstig 
beperkt in hun mogelijkheden om samen te komen, projecten verder te brengen en andere inwoners te 
betrekken. Op dit moment is het niet mogelijk om een evaluatie van de opbouwwerkzaamheden in 2020 op te 
leveren aan de raad, die op zinvolle wijze iets toevoegt aan de evaluatie over 2019. Wel hebben de opbouwwerkers, 
in samenspraak met de ‘Begeleidingscommissie Opbouwwerk’, een verslag van hun werkzaamheden tot nu toe in 
2020 gemaakt. In de eerste maanden van 2021 zal de formele evaluatie van de ‘Pilot extra opbouwwerk’ worden 
uitgevoerd. Het evaluatierapport zal, samen met een advies over structurele inzet en financiering van het 
opbouwwerk vanaf 2022, worden aangeboden aan het college en de raad. Het college heeft besloten om: 

1. De raad voor te stellen om de reeds gereserveerde € 143.400 vrij te geven voor de ‘Pilot extra opbouwwerk’ 
in 2021. 

2. Het werkverslag van de opbouwwerkers in coronatijd, opgesteld in samenspraak met de 
begeleidingscommissie opbouwwerk (inwoners van de dorpen), onder de aandacht te brengen van de raad. 

3. De raad voor te stellen om in het tweede kwartaal van 2021, naar aanleiding van de formele evaluatie van de 
‘Pilot extra opbouwwerk’, te besluiten over structurele inzet en financiering van het opbouwwerk in de dorpen 
en wijken. 
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8.                                 Verlenging subsidieperiode Coöperatie Appelscha regio 3.0 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 26 februari 2019 heeft de raad ingestemd met het verlenen van een subsidie aan Coöperatie Appelscha 
regio 3.0 voor de periode 2019-2020. De subsidie van € 300.000,- is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 
verleend. De verantwoording van de subsidie moet volgens beschikking vóór 1 maart 2021 schriftelijk worden 
ingediend. Op 7 september 2020 heeft het college een schriftelijk verzoek ontvangen van de Coöperatie om de 
subsidieperiode te verlengen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de door 
Coöperatie Appelscha regio 3.0 aangevraagde verlenging van de subsidieperiode tot 31 december 2021. 

9.                               Raadsmededeling mondkapjes 

Portefeuillehouder Harry Oosterman    

Besluit college Tijdens de raadscommissie op 20 oktober 2020 is het onderwerp ‘mondkapjes’ aan de orde gekomen. Nu 
heeft Wij Lokaal hier nadere vragen over gesteld. Om zo volledig mogelijk te zijn, geven we het huidige beeld 
in een raadsmededeling zodat de informatie voor een ieder gelijk is. Het college heeft besloten om in te stemmen 
met de raadsmededeling inzake de mondkapjes. 

10.                                Mededeling ontwikkeling Blughut-locatie Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Op 8 oktober 2020 en op 19 oktober 2020 heeft de raad ingekomen stukken ontvangen over de ontwikkeling van de 
Blughut-locatie. Het college heeft besloten om de raad te informeren over de ontwikkeling van de Blughut-locatie via 
een mededeling. 
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