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Nummer 37 – 10 november 2020  

 

1.                                 Corona en jeugdzorg 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In de raadscommissie Samenleving van 8 september over de monitoring rondom jeugdzorg is de toezegging 
gedaan om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in relatie met de 
coronatijd. Het college heeft besloten kennis te nemen van de informatie over ‘Corona en jeugdzorg’ die is verwoord 
in een mededeling aan de raad en deze mededeling door te sturen naar de gemeenteraad.  

2.                                 Subsidievaststelling Kindpakket 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Voor het jaar 2019 heeft het college op 14 mei 2019 subsidie verleend aan Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en 
Jeugdfonds Cultuur. In de afgegeven beschikking is aangegeven dat aan het eind van de subsidieperiode 
verantwoording over de bestede middelen moet worden afgelegd om de subsidie te kunnen vaststellen. Stichting 
Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur hebben ieder een onderbouwing van de bestede middelen 
aangeleverd middels een jaarrekening. Het college heeft besloten om: 

1. De subsidie voor 2019 aan Stichting Leergeld Friesland-Oost vast te stellen op € 45.700,- 
2. De subsidie voor 2019 aan Jeugdfonds Sport Friesland vast te stellen op € 13.706,- 
3. De subsidie voor 2019 aan Jeugdfonds Cultuur Friesland vast te stellen op € 4474,- 
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3.                                 Update Visie op Inclusie 
Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Op 1 juli 2020 is de Visie op Inclusie vastgesteld. In de mededeling aan de raad is destijds aangegeven dat er in 
november 2020 een terugkoppeling zou plaatsvinden over de voortgang van de uitvoering. Een aantal van de 
gestelde doelen die in de Visie op Inclusie zijn opgenomen zijn behaald en/ of in gang gezet. De Visie op Inclusie is 
gereed en er is een voortvarende start gemaakt het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. 
 
In de huidige omstandigheden blijkt dat het vormgeven van een Lokale Inclusie Agenda (via de digitale weg) meer 
tijd kost. Ook zijn in verband met de huidige situatie rond het coronavirus met name groepsactiviteiten in 
samenwerking met de belangengroepen, in het kader van bewustwording, niet of nauwelijks mogelijk geweest. Het 
voorstel is om nu een korte update te geven zoals hierboven beschreven en op een later tijdstip een schriftelijke 
evaluatie met toelichting over het eerste half jaar van de uitvoeringsagenda te geven. Het college heeft besloten in 
te stemmen met de mededeling aan de raad over de update Visie op Inclusie waarin het voorstel wordt gedaan om 
een evaluatie over de voortgang van de uitvoering van de Visie op Inclusie begin februari 2021 te laten 
plaatsvinden. 
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4.                                 Afvalstoffenheffing 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college De Diftar-gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland hanteerden op het beleidsveld 
‘huishoudelijk afval’ zoveel mogelijk dezelfde tarieven. Sinds de invoering van Diftar+ en vanwege de mate 
van kostendekking bepaalt nu iedere gemeente zelf de hoogte van de diverse tarieven, zoals afvalstoffenheffing 
voor de sortibak (kilotarief), de biobak, de afvalzak, de slagboomtarieven milieustraat en het vaste tarief. Het college 
heeft besloten om: 

1. De tarieven 2021 voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de mate van kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. 
3. De raad voor te stellen om: 

a. te kiezen voor een groeiscenario naar 100% kostendekkendheid afval en hiervoor het vastrecht voor 2021 
vast te stellen op €121,- 
b. met ingang van 2021 één nota per jaar te verzenden voor de verrekening van het aangeboden afval 
(Diftar+); 
c. de slagboomtarieven milieustraat voor 2021 te verhogen met 5%; 
d. in 2020 €446.000,- toe te voegen aan de reserve lastenverlichting ten laste van het begrotingsresultaat; 

4. De raad voor te stellen om voor 2021 €226.000 te onttrekken uit de reserve lastenverlichting voor dekking 
van het tekort op begroting afvalinzameling; 

5. De raad voor te stellen om de Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (inclusief tarieven milieustraat) vast te 
stellen. 
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5.                                Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Jaarlijks worden de gemeentelijke tarieven voor het maken van een aansluiting op de riolering aangepast, omdat de 
uurtarieven en de materiaalkosten veranderen. De gemeente geeft in principe aan iedereen toestemming om een 
woning of een ander gebouw op de riolering aan te mogen sluiten. Het deel van de huisaansluiting tot aan de 
eigendomsgrens (incl. de zogenaamde erfscheidingsput) wordt door de aanvrager aangelegd. Het deel van de 
huisaansluiting in grond dat in eigendom van de gemeente is, wordt door de gemeente aangelegd. De kosten 
hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Dit gebeurt op basis van de “Verordening eenmalig 
rioolaansluitrecht 2021”. De tarieven zijn o.a. afhankelijk van de soort verharding en de soort riolering in de weg voor 
de woning of het gebouw. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de “Verordening eenmalig 
rioolaansluitrecht 2021” vast te stellen. 

6.                                 Aanpassing financiële verordening 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Bij de Programmabegroting 2020 ‘Samen Waarmaken’ heeft de raad besloten bedrijfsgebouwen af te 
schrijven tot 50% van de WOZ waarde en daarmee een (structureel) financieel voordeel te realiseren. 
Hiervoor moet ook de financiële verordening worden aangepast. Het college heeft besloten om de raad voor te 
stellen in te stemmen met de gewijzigde financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.  
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7.                                 Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos    

Besluit college De raad heeft een aanvraag van de Aldi vastgoed BV ontvangen om het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 
Oosterwolde’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw en gebruik van een supermarkt mogelijk op de 
locatie die ook bekend staat als het voormalige Jonge Poerink-terrein. De inhoud van het bestemmingsplan is 
vergelijkbaar met de aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw en gebruik van een supermarkt waarop de 
raad op 29 april 2020 heeft besloten het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Het project 
is in strijd met een goede ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan is niet volledig en de toelichting komt niet 
volledig overeen met hetgeen dat in de regels en de plankaart is opgenomen. Het college heeft besloten de raad 
voor te stellen de aanvraag om het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde’ vast te stellen, af te 
wijzen. 
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8.                                 Hernieuwde beslissing op bezwaar Nijhof 42 Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marcel Bos      

Besluit college Op 9 april 2018 is een verzoek om handhaving ingediend tegen de illegale kap van bomen en de aanleg van een 
parkeervak op het perceel Nijhof 42 te Donkerbroek. Het verzoek is ingediend omdat deze activiteiten volgens de 
verzoeker in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Met name vanwege de extra bescherming die in de 
beheersverordening is opgenomen door het besluitvak “houtsingel”. Deze houtsingel is destijds door de eigenaar 
van het perceel Nijhof 42 van de gemeente aangekocht. 
 
Op basis van dit verzoek om handhaving is er handhavend opgetreden tegen deze illegale kapactiviteiten en is er 
een last onder dwangsom opgelegd op 18 oktober 2018. Tegen deze last is bezwaar ingediend door een inwoner. 
Dit bezwaar is na advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaard op 16 april 2019. Daartegen 
heeft de inwoner beroep ingesteld. Op 20 december 2019 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechter heeft de 
beslissing van het college op het bezwaar van 16 april 2019 vernietigd. Weliswaar is de afweging en motivering 
inzake de bomenherplant van het college zorgvuldig en redelijk geweest, maar in het besluit van het college is er 
onvoldoende onderzoek gedaan naar het parkeervak. De rechter is van mening dat het afwijzen van het verzoek om 
handhaving (met name gericht op het aanbrengen van verharding) ondeugdelijk is gemotiveerd. 
 
Omdat de oorspronkelijke beslissing op het bezwaarschrift is vernietigd, betekent dit dat het college een nieuwe 
beslissing op het bezwaar moet nemen. Hierbij zal het besluit gelijk zijn aan het besluit waar de rechter al naar heeft 
gekeken (en akkoord heeft bevonden), maar zal het worden aangevuld voor wat betreft het parkeervak (de 
verharding). Het college heeft besloten om: 
 

1. Het ingediende bezwaarschrift van 16 april 2019 conform het advies van de commissie bezwaarschriften 
ongegrond te verklaren; 

2. Niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde proceskosten; 
3. De opgelegde last onder dwangsom van 18 oktober 2018 in stand te laten met aanpassing van de motivering 

conform de conceptbrief. 
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9.                               Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde Centrum 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Op 20 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verordening Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde 
Centrum 2021. Om de verordening in werking te laten treden, moet een draagvlakmeting bij de gebruikers en 
eigenaren in het centrum uitgevoerd worden. Dit gebeurt in samenwerking met de initiatiefnemers van de 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Bij voldoende steun van gebruikers en eigenaren, treedt de verordening in werking 
en kan de BIZ-bijdrage vanaf 1 januari 2021 worden opgelegd. Het college heeft besloten om het reglement voor de 
draagvlakmeting ten behoeve van de verordening Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde Centrum 2021 vast te 
stellen en de draagvlakmeting uit te voeren conform het reglement. 

10.                               Vaststelling eenmalige subsidie uit Het Fonds Ooststellingwerf 2016 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college Stichting Duurzaam Ooststellingwerf vraagt het college de verleende subsidie in het kader van het ‘Fonds Oost-
stellingwerf 2016’ vast te stellen. Aan de Stichting Duurzaam Ooststellingwerf werd een subsidie verleend van € 
29.500 voor het ‘Haalbaarheidsonderzoek Sportcentrum / Atletiekbaan Appelscha’.  
 
De subsidie werd versterkt op basis van de subsidieregeling het ‘Fonds Ooststellingwerf gemeente Ooststellingwerf 
2016’ (Fonds Ooststellingwerf 2016) en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 (ASVO 2015). Van 
het project moet de hoogte van het subsidiebedrag nog door het college worden vastgesteld op basis van de 
verantwoording van de besteding van de subsidie en behaalde resultaten. Het college heeft besloten om de 
eenmalig uit het ‘Fonds Ooststellingwerf 2016’ verleende subsidie van € 29.500 aan Stichting Duurzaam 
Ooststellingwerf, voor het ‘Haalbaarheidsonderzoek Sportcentrum / Atletiekbaan Appelscha’ vast te stellen. 
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11.                               Beschikking Leer- en Kenniscentrum Bodem (Regiodeal) 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regiodeal gesloten met het Rijk. Het Rijk investeert € 15 miljoen in 
deze Regiodeal 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 Regiodeal. Met de 
Rijksbijdrage kunnen deze projecten en programma’s versneld en/of uitgebreider uitgevoerd worden. Het project 
Leer – en Kennis Centrum Bodem is hier onderdeel van. Van Hall Larenstein en Stichting Biosintrum voeren dit 
project uit. Het college heeft besloten om: 

1. De gemeenteraad voor te stellen om een Rijksbijdrage van €1,5 miljoen uit de Regiodeal Zuidoost Friesland 
beschikbaar te stellen voor het realiseren van een Leer- en Kennis Centrum Bodem. 

2. Onder voorbehoud van vaststelling van het budget door de Raad, de subsidie te verlenen volgens de concept 
beschikking. 

12.                               Nota Grondprijzen 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college De Nota Grondprijzen is een aanvulling op de Nota Grondbeleid. De Nota Grondprijzen vult deze aan met de 
jaarlijkse aanpassing van de grondprijzen. Het college heeft besloten om:  

1. De Nota Grondprijzen 2021 vast te stellen, waarin de grondprijzen en (bijbehorende) prijssystematiek zijn 
geregeld, inclusief de nota Parameters Grondexploitatie. 

2. Akkoord te gaan met het handhaven van de betalingsregeling of korting van 10% bij woningbouwkavels in 
2021, en stelt voor deze regeling in 2021 te evalueren; 

3. Akkoord te gaan met het handhaven van bestaande prijzen voor kavels op bedrijventerreinen en geen 
prijsverhoging in te stellen voor 2021. 
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13.                              Plan van aanpak Transitie Visie Warmte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben besloten gezamenlijk een Transitie Visie 
Warmte op te stellen. De afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders van deze gemeenten hebben 
daarvoor een gezamenlijk Plan van Aanpak Transitie Visie Warmte vastgesteld. Het college heeft besloten om:  

1. Het Plan van Aanpak Transitie Visie Warmte vast te stellen; 
2. De kosten voor het Plan van Aanpak te dekken uit de beschikbaar gestelde rijksbijdrage; 
3. Het persbericht vast te stellen; 
4. De raad via een mededeling te informeren. 

14.                              Verordening Rioolheffing 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos     

Besluit college In 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan door het college vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente aan de 
riolering doet. Ook staat hierin welke kosten daar mee gemoeid zijn. Dit is het kostendekkingsplan. De tarieven voor 
2021 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5% en bevatten ook een eenmalige korting. De afgelopen jaren 
heeft de gemeente de geplande rioleringswerkzaamheden efficiënter uitgevoerd dan begroot. Dat geld krijgen de 
inwoners en bedrijven in 2021 terug in de vorm van een eenmalige korting. Het college heeft besloten om de raad 
voor te stellen de ‘Verordening rioolheffing 2021’ vast te stellen. Waarin staat dat er (1) een eenmalige korting op 
het tarief wordt gegeven en (2) de eenmalige korting wordt verdeeld over alle tarieven. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.                               Actualisatie uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om voor een goede invoering en uitvoering van de 
Omgevingswet: 

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 inclusief een actuele doorkijk; 
2. En op basis hiervan te besluiten om het uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 te verlengen tot en 

met 2024.  

16.                               Budgetoverheveling 2020-2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college De directie en alle afdelingen binnen de gemeente Ooststellingwerf  zijn in de gelegenheid gesteld om budgetten 
aan te dragen die volgens hen overgeheveld moeten worden van 2020 naar 2021. Besluitvorming door de raad 
vindt plaats in december. De overgehevelde budgetten komen begin volgend jaar (2021) beschikbaar. Het college 
heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met het overhevelen van een budget van € 558.267 van 
2020 naar 2021 en de begroting 2020 en 2021 hierop te wijzigen. 
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17.                               Functiewijziging Wolvegasterweg 63 Oldeberkoop. 

Portefeuillehouder Marcel Bos    

Besluit college Het perceel Wolvegasterweg 63 te Oldeberkoop staat te koop. Potentiële kopers hebben een verzoek ingediend om 
het perceel te mogen gebruiken voor wonen, bêd en brochje, dagbesteding voor ouderen, groothandel en opslag 
van partijgoederen in de loods en voor het houden van enkele paarden. Er kan in principe ingestemd worden met 
deze functies, hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college heeft besloten om: 
 

1. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel Wolvegasterweg 63 te Oldeberkoop (kadastraal 
bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummer 818) van ‘Bedrijf - Loon- en grondverzetbedrijf’ naar 
‘Wonen’ waarbij het aantal woningen gelijk blijft (één woning); 

2. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel Wolvegasterweg 63 te 
Oldeberkoop (kadastraal bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummer 818) voor de uitoefening van 
groothandel en opslag van partijgoederen, stalling van paarden en vervoersmiddelen in de bestaande loods. 

18.                              Brief provincie - Busstation Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos    

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de brief aan het college Gedeputeerde Staten van de provincie 
Fryslân over het busstation Oosterwolde. 
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