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1.                                Verordeningen 2021 
Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college De verordeningen dienen op basis van artikel 147 Gemeentewet te worden vastgesteld door de raad. Eventuele 
wetswijzigingen en de wijziging in tarieven kunnen na vaststelling door de raad worden ingevoerd. Het college heeft 
besloten om de raad voor te stellen de volgende verordeningen, inclusief met de tarieven, vast te stellen: 

1. Onroerendezaakbelasting 2021 
2. Forensenbelasting 2021 
3. Toeristenbelasting 2021 
4. Legesverordening 2021 met de tarieventabel (inclusief de bijlage normkosten) 

 
 
 
2.                                 Bomenbeleid Ooststellingwerf – bevestigen nestkastjes in bomen 
Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college In de raadsvergadering van 20 oktober 2020 is bij het onderwerp “Bomenbeleid Ooststellingwerf – vervolg op 
Raads- en uitvoeringsprogramma” aandacht gevraagd voor het bevestigen van nestkastjes aan bomen. Tijdens 
deze vergadering heeft de portefeuillehouder toegezegd hier schriftelijk op terug te komen. Met deze mededeling 
wordt invulling gegeven aan de toezegging. Het college heeft besloten in te stemmen aan de mededeling aan de 
raad waarin zij antwoord geeft op de gedane toezegging tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2020. 
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3.                                Verzoek om handhaving plaatsing demontabele wanden Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 25 juli 2020 heeft een omwonende een verzoek om handhaving ingediend tegen de plaatsing van demontabele 
wanden op het terrein van motorcrossterrein De Prikkedam. In het verzoek staat omschreven dat de aanwezigheid 
van de wanden bekend is geworden bij de verzoeker doordat er een opnamerapport van een toezichthouder is 
waarin dit is opgenomen. De verzoeker is van mening dat er handhavend opgetreden moet worden tegen deze 
(tijdelijke) wanden, omdat de plaatsing van deze wanden tot gevolg kan hebben dat het woon- en leefklimaat 
onaanvaardbaar wordt aangetast. Het college heeft besloten om het verzoek van 25 juli 2020 om handhavend op te 
treden tegen de plaatsing van demontabele wanden op het terrein van motorcrossterrein De Prikkedam af te wijzen. 
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