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1.                                 Actualisering VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten de Kaders en Uitgangspunten en de VTH-kwaliteitscriteria Frysk Peil F2 (versie oktober 

2020) vast te stellen. 

 

2.                                Principeverzoek Oosterwoldseweg 1  

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het afwijken van het gebruik van het pand Oosterwoldseweg 1 in 

Oldeberkoop. In de beheersverordening heeft het pand de bestemming detailhandel met de mogelijkheid voor een 

bedrijfswoning. De laatste jaren heeft het pand voornamelijk dienst gedaan als kapsalon. De eigenaren willen het 

pand graag verkopen en willen het pand in zijn geheel als woning aanbieden. Het college heeft besloten 

medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het toestaan van een woonfunctie aan de 

Oosterwoldseweg 1 te Oldeberkoop. 
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3.                                Gladheidbestrijding 2021-2022 - vaststelling routes 

Portefeuillehouder Marian Jager  

Besluit college Op 17 oktober 2017 zijn de routes en uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding voor het laatst door het 
college vastgesteld. Sinds dit besluit zijn er een aantal situaties veranderd, optimalisaties doorgevoerd en 
zijn er verzoeken van externen binnengekomen. Het college heeft besloten de routes voor de gladheidbestrijding 
vast te stellen en daarvoor: 

1. Akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentelijke strooiroutes als gevolg van aangepaste situaties 

en optimalisaties. 

2. Akkoord te gaan met de nieuwe overzichtstekening Gladheidbestrijding Ooststellingwerf 2021-2022. 

3. Over de wijzigingen en de bijbehorende overzichtstekening te communiceren via de website, met 

uitzondering van de wijziging op de Menneweg te Appelscha. 

4. De proef, die in 2017-2018 gestart is, met het communiceren van de strooiacties via de sociale media te 

continueren en vast onderdeel te maken van de gladheidbestrijding. 
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4.                                 Mededeling aan de raad over de voortgang van de doorontwikkeling van het Gebiedsteam  
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Vanaf 2015 heeft de gemeente veel nieuwe taken in het sociaal domein. Voor de uitvoering van deze taken zijn de 
Gebiedsteams opgericht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Gebiedsteams extern verzelfstandigd werden. 
Eind 2017 is het besluit genomen dat de Gebiedsteams een interne afdeling van de gemeente zouden worden. In 
2018 heeft het college opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het Gebiedsteam. In 2019 zijn door 
middel van een onderzoek naar de positionering van het Gebiedsteam verbeterpunten naar voren gekomen. In 2020 
en 2021 is hard gewerkt aan de uitwerking van die verbeterpunten. Het college heeft besloten de mededeling over 
de voortgang Doorontwikkeling Gebiedsteam vast te stellen en verzoekt de agendacommissie deze mededeling te 
agenderen in de raadscommissie samenleving van november en te bespreken aan de hand van een presentatie 
waarin de doorontwikkeling wordt toegelicht.  

 

5.                                 OWO-visie 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis  

Besluit college De OWO-colleges (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland)  sturen samen een brief over de OWO-visie 
naar de drie gemeenteraden.  
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6.                                Beoordeling subsidie biodiversiteitsinitiatieven Ooststellingwerf 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 29 juni 2021 is er door het college besloten om de subsidieregeling ‘biodiversiteitsinitiatieven 
Ooststellingwerf 2021’ vast te stellen. De subsidie kon worden aangevraagd tussen 1 juli en 1 oktober 2021. 
Er was 5.000 euro subsidie beschikbaar voor vijf initiatieven die de biodiversiteit van gemeente 
Ooststellingwerf versterken. De subsidie is bedoeld voor kleine biodiversiteitsinitiatieven tot 1.000 euro per 
aanvraag. De aanvragen moeten voldoen aan ten minste een van de beoordelingscriteria. Het college heeft 
besloten het beoordelingsverslag van de ‘subsidie biodiversiteitsinitiatieven Ooststellingwerf 2021’vast te stellen en 
daartoe: 

1. In te stemmen met de toekenning van subsidie aan het project ‘Educatie over biodiversiteit; leren door te 

ontdekken’ conform het beoordelingsverslag.  

2. In te stemmen met de afwijzing van subsidie van de projecten ‘Verschralingonderzoek” en “Dorpstuin de 

groene stek’ conform het beoordelingsverslag.  

 

 
 
 

7.                                Vaststellen van Transitievisie Warmte OWO 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Transitievisie Warmte OWO vast te stellen en de 

Transitievisie Warmte OWO uit te werken in een eerste OWO-uitvoeringsprogramma Warmtetransitie.  
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8.                                 Principeverzoek Boerestreek 1  

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Eigenaar van het perceel Boerestreek 1 heeft een principeverzoek ingediend. Met dit verzoek vraagt de eigenaar 

om het pand in volledigheid te mogen bewonen. Momenteel rust op het pand nog de bestemming horeca met de 

mogelijkheid voor een bedrijfswoning. Het pand heeft jaren dienst gedaan als restaurant. Mede door de pandemie is 

het restaurant gestopt op deze locatie. Er bleek vervolgens ook te weinig animo om een (ander) restaurant hier 

voort te zetten. De eigenaar van het pand wil niet langer gebruik maken van de horecafunctie en het pand graag 

betrekken als woning. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan omgevingsvergunning voor het 

toestaan van een woonfunctie aan de Boerestreek 1 te Appelscha. 

  

9.                                Verzoek MSV Prikkedam tot intrekking last onder dwangsom 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten om: 
1. Het verzoek van MSV de Prikkedam daartoe toe te wijzen en de opgelegde last onder dwangsom (LOD-3) in 

te trekken op grond van het vastgestelde toezichts- en handhavingsplan; 
2. De tekst van de mededeling aan de raad vast te stellen en kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 
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