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1.                                 Integraal applicatielandschap 
Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) hebben hun werkwijze 
rondom ICT vastgelegd. Het college heeft het beleid dat de drie OWO-gemeenten een integrale oplossing wensen 
met strategisch partnerschap voor de kernapplicaties vastgesteld. 
 

 
 
2.                                 Beantwoording vraag CU vooraanzicht gemeentehuis 
Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Op 28 juni 2016 heeft een meerderheid van de raad de motie “Vooraanzicht gemeentehuis” aangenomen. Om 
invulling aan deze motie te geven is er met een blanco tekening een participatief traject gestart. Met participanten is 
voor de herinrichting van de tuin rondom het gemeentehuis een ontwerptekening gemaakt.  
 
Het college heeft besloten om (1) in te stemmen met de voorgestelde verbetering van het vooraanzicht van het 
gemeentehuis binnen de werkgrens en de uitvoering en om (2) in te stemmen met de beantwoording van de vraag 
van de CU over de stand van zaken over het vooraanzicht van het gemeentehuis en de raad door middel van een 
mededeling hiervan op de hoogte te brengen. 
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3.                                 Mededeling Raad - beheer en onderhoud fitness toestellen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Tijdens de raadscommissie Samenleving van woensdag 11 november 2020 heeft de PvdA aandacht gevraagd voor 
het onderhoud van fitness toestellen. Tijdens deze vergadering heeft de portefeuillehouder toegezegd hierop terug 
te komen. Het college heeft besloten om in te stemmen met de mededeling aan de raad waarin zij invulling geeft 
aan de gedane toezegging tijdens de raadscommissie Samenleving van 11 november 2020. 
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4.                                 Subsidie Scala voorkomen onderwijsachterstanden 2020 (augustus – december) 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Voor de resterende vijf maanden (augustus t/m december) van 2020 zijn de reguliere Lokale Educatieve Jeugd 
Agenda (LEJA) subsidieaanvragen van Scala weer binnengekomen voor de uitvoering van de Voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het college heeft besloten 
om: 
 

1. De activiteiten vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) door stichting Scala te continueren en het 
proces van subsidieverlening onderwijsachterstandenbeleid te vereenvoudigen. En daarvoor subsidie toe te 
kennen aan Scala voor de resterende vijf maanden (augustus t/m december) van 2020 voor: 
• VVE- Peuterspeelgroepen € 95.170,- 
• VVE-Tutoren € 40.702,- 
• VVE-Coördinatie € 13.969,- 
• VVE-Piramidetraining € 9.479,- 
• VVE-Thuis € 16.771,- 
• Brede School (coördinatie en naschoolse activiteiten) € 30.379,- 

2. Vanaf 1 januari 2021 de OAB-subsidie per kalenderjaar te verlenen in plaats van per schooljaar. Hiermee 
sluiten we aan op de financieringssystematiek van het Rijk voor OAB, deze middelen worden per 
kalenderjaar vastgesteld en aan de gemeenten verstrekt. Bovengenoemde subsidies zullen vanaf 
1 januari 2021 dan ook meegenomen worden in het verzamel (bulk) advies voor jaarlijkse terugkerende 
subsidies. 

3. Het vaststellen van een nieuwe subsidieregeling ‘Peuterspeelzaalgroepen’ met ingang van 1 augustus 2020 , 
zoals besloten door uw college op 23 juni 2020 (dossier no. 2.433), bij de vaststelling van notitie 
‘SpelenderWijs’ en de ‘Evaluatie van pilot van 10 naar 16 uur PSG Nijntje’ en de vaststelling daarvan door de 
raad op 23 september 2020 (besluit no. 13). 

4. De vaststelling van de bovengenoemde verstrekte subsidies aan Scala voor schooljaar 2019/2020, worden in 
een apart collegeadvies uiteengezet. Hierin wordt nader ingezoomd op de effecten van de inzet van 
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genoemde programma’s. 

5.                                 Verantwoording subsidie 2019, Kunst & COO 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Kunst & COO heeft voor het jaar 2019 een voorlopige subsidie toegekend gekregen van € 266.718,00. 
Op 1 juli 2020 heeft de gemeente het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting ontvangen met het verzoek tot 
definitieve vaststelling van de voorlopige subsidie. Het college heeft besloten om de subsidie 2019 aan Kunst & 
COO vast te stellen conform de verlening 2019. 

6.                                 Verantwoording subsidie 2019, Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân heeft voor het jaar 2019 een voorlopige subsidie toegekend 
gekregen van € 548.682,00. Op 20 juli 2020 heeft de gemeente het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting 
ontvangen met het verzoek tot definitieve vaststelling van de voorlopige subsidie. Het college heeft besloten om de 
subsidie 2019 aan Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân vast te stellen conform de verlening. 
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7.                                  Verlening LEJA-subsidies Comprix voor de resterende maanden augustus t/m december 2020.                               

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn de reguliere school jaarlijkse LEJA-subsidieaanvragen voor de Schakelklas, de 
Coördinatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) en de Consulent Onderwijs Jonge Kind van Comprix weer binnen 
gekomen. De subsidies zijn in de (meerjaren-) begroting meegenomen. 

De te verlenen subsidies zijn berekend voor de resterende vijf maanden vanaf augustus t/m december en 
geïndexeerd met 0,63% (5/12 * 1,5%) conform het besluit van de raad. 

Vanaf 1 januari 2021 zullen deze subsidies verleend worden per kalenderjaar in plaats van per schooljaar en dat is 
de reden waarom nu de afrekening van de resterende maanden van 2020 plaatsvindt. Het college heeft besloten 
om:  

1. Voor de resterende kalendermaanden aug- dec 2020 de volgende reguliere LEJA-subsidies te verlenen aan 
Comprix voor de: 
- Schakelklas € 8.003,- 
- Coördinatie Integraal Kindcentrum € 1.745,- 
- Consulent Onderwijs Jonge Kind € 5.996,- 

2. Vanaf 1 januari 2021 de subsidies onderwijsachterstandenbeleid per kalenderjaar i.p.v. per schooljaar te 
verlenen. Hiermee sluiten we aan op de gelden die we ontvangen voor OAB, deze worden per kalenderjaar 
vastgesteld. 

3. Vanaf 1 januari 2021 zullen genoemde subsidies meegenomen worden in het verzamel (bulk) advies voor 
jaarlijkse terugkerende subsidies. 

4. De verantwoording en daarmee de vaststelling van de eerder verleende subsidies aan Comprix over 
schooljaar 2019- 2020, worden in een apart collegeadvies uiteengezet. Hierin wordt nader ingezoomd op de 
effecten van de inzet van genoemde programma’s. 
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8.                                 Verantwoording subsidiebeschikking Stichting DO! 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Door Stichting DO! is door middel van de (financiële) verslagen over de jaren 2018 en 2019 verantwoording 
afgelegd over de besteding van de € 90.000 subsidie die aan hen is toegekend bij subsidiebeschikking van 
12 maart 2018. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de subsidieverantwoording door de Stichting DO!.  
 

9.                                  Afwijken emissiewaarde fijnstof bij uitbreiden stal Abbendijk 2 Nijeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 29 april 2019 heeft de gemeente een m.e.r. aanmeldingsnotitie ontvangen voor het adres Abbendijk 2 te 
Nijeberkoop. In de m.e.r. aanmeldnotitie is een uitbreiding beoogd voor het plaatsen van een nieuwe 
kippenstal en een rundveestal en tevens het verlengen van een bestaande kippenstal. In de uitbreiding (nieuwbouw) 
van deze stal willen ze hetzelfde stalsysteem plaatsen die ook in de bestaande stal aanwezig is. Nieuwbouw dient te 
voldoen aan de vereisten van het ‘Besluit emissiearme huisvesting’ (Beh). Deze uitbreiding voldoet niet aan de 
emissiewaarde zwevende deeltjes (hierna fijnstof). In het portefeuille-overleg van 27 januari 2020 is dit eerder 
besproken. Toen is besloten geen medewerking te verlenen omdat er een toename van fijnstof zou plaatsvinden. 
Naar aanleiding van dit besluit heeft het bedrijf de aanmeldingsnotitie gewijzigd en aanpassingen 
gedaan zodat de emissiewaarde fijnstof gereduceerd wordt.  
 
Het college heeft besloten om (1) af te wijken van de wettelijke emissienorm fijnstof bij het uitbreiden van een stal 
Abbendijk 2 te Nijeberkoop en (2) dat er geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de 
voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt. 
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10.                               Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning nieuwbouw Lidl en Talant Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Voor de nieuwbouw van een supermarkt en (zorg)woningen in Oosterwolde is het bestemmingsplan “Oosterwolde-
Dertien Aprilstraat” vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door verschillende bedrijven beroep ingesteld. 
Tijdens de behandeling van dit beroep is ook een omgevingsvergunning voor de bouw van het complex ingediend. 
Dat is juridisch mogelijk en niet ongebruikelijk. Het bestemmingsplan was in werking getreden en daarmee 
toetsingskader. Op 7 januari 2020 is de gevraagde omgevingsvergunning verleend onder kenmerk OV-2019-9031. 
Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar ingediend door (vrijwel) dezelfde bedrijven als de beroepsprocedure 
tegen het bestemmingsplan. De commissie bezwaarschriften heeft na een hoorzitting op 30 juni 2020 advies 
gegeven. De commissie vindt alle bedrijven niet ontvankelijk. Nadat dit advies van de commissie is ontvangen, heeft 
de Raad van State uitspraak gedaan op 7 oktober 2020. De Raad van State heeft overwogen dat een deel van de 
bedrijven niet ontvankelijk zijn maar een deel ook wel ontvankelijk. Voor die laatste twee bedrijven is het beroep 
tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk. De beslissing 
op het bezwaarschrift ligt nu ter besluitvorming voor aan het college van B&W. Het college heeft besloten om: 
 

1. Het ingediende bezwaarschrift voor zover dit is ingediend door Adelaarsnek BV en Adelaarsveer BV conform 
het advies van de commissie bezwaarschriften en de uitspraak van de Raad van State niet-ontvankelijk te 
verklaren; 

2. Het ingediende bezwaarschrift voor zover dit is ingediend door Treanelka BV, Adelaarshart BV en Adelaar 
Vastgoed III BV, in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren; 

3. Niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde proceskosten; 
4. De verleende omgevingsvergunning OV-2019-9031 in stand te laten met aanpassing van de motivering 

conform een conceptbrief. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 
 

11.                               Inzet Leger des Heils Haerenkwartier 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Om bewoners van het Haerenkwartier snel goede ondersteuning te kunnen bieden in de periode van de 
verhuizingen en om problemen op te lossen of te voorkomen, wil het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf de mogelijkheid het Leger des Heils snel in te zetten voor hulp en zorgtaken. Het college heeft 
besloten om het Leger des Heils in te zetten voor hulp en ondersteuning aan verhuizende wijkbewoners in het 
Haerenkwartier. 
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