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1.                                 Bestuurlijke fusie CSG Liudger - aankondiging 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft een adviesverzoek ontvangen van CSG Liudger, het Lauwerscollege en Dockingacollega omdat zij 

bestuurlijk willen fuseren. Het college heeft kennisgenomen van het adviesverzoek omtrent de bestuurlijke fusie van 

CSG Liudger En de raad een mededeling voor de raad en het adviesverzoek te versturen. 

 
2.                                 Subsidie Home-Start 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten Humanitas een subsidiebedrag van € 23.711 toe te kennen voor de uitvoering en 

coördinatie van Home-Start in de gemeente Ooststellingwerf in 2022. En daarvoor: 

 De verleende € 23.711 in januari 2022 over te maken vanaf FCL 64321 (algemene voorziening jeugd). 

 Humanitas een verleningsbeschikking te sturen. 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

3.                                  Beantwoording raadsvragen inzake wildcamera’s 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft de raadsvragen over wildcamera's beantwoord.  

 

 

 
4.                                Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022 
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 2022”. 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 de Raad voor te stellen de Verordening eenmalig 
rioolaansluitrecht 2022 vast te stellen. 
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5.                                  Budgetoverheveling 2021-2022 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In bepaalde gevallen kunnen budgetten naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. Het college heeft 
besloten de raad voor te stellen in te stemmen met het overhevelen van een budget van € 273.000 van 2021 naar 
2022 en de begroting 2021 en 2022 hierop te wijzigen. 
 

  
 

 

6.                                  CV principeverzoek Vaart Zz 27 Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Eigenaar van het perceel Vaart Zz 27 te Appelscha heeft bij ons een principeverzoek ingediend. Het verzoek betreft 
het slopen en weer bouwen van in totaal 13 appartementen. Momenteel bevinden zich ook al 13 appartementen (en 
één woonhuis) aan het adres Vaart Zz 27 te Appelscha. 
 
In het principeplan welke nu voorligt wordt aan de achterzijde van het perceel een tweetal gebouwen gesloopt. 
Waarna ook weer twee losstaande gebouwen gebouwd worden. Het gaat in de twee vrijstaande gebouwen om in 
totaal 11 appartementen. In het hoofdgebouw zijn nog 2 appartementen en één woonhuis gevestigd. In totaliteit gaat 
het in dit geval dan om 14 wooneenheden. 
 
Om medewerking te verlenen aan dit plan zal afgeweken moeten worden van de beheersverordening via een 
omgevingsvergunning. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek voor het (ver)bouwen 
van 13 (zorg)appartementen aan de Vaart Zz 27 te Appelscha. 
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7.                                  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ’t Oost 60 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen om op grond van het coördinatiebesluit het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Oost 60, Oosterwolde’, samen met de ontwerp omgevingsvergunning, die van 25 

augustus 2021 tot en met 6 oktober 2021 ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen en de 

omgevingsvergunning af te geven. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de realisatie van 

zorgappartementen mogelijk. En daarnaast: 

1. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen; 

2. De raad voorstellen om geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen; 

3. In te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen. 

8.                                 Principeverzoek De Bult 3A Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 27 september 2021 is een principeverzoek binnengekomen voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan 
de Bult 3A te Appelscha. Het college heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het bouwen van 
een tweede bedrijfswoning aan De Bult 3A in Appelscha. 
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9.                                  Principeverzoek Venekoterweg 56 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 13 augustus 2021 is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een kinderopvang op het 
perceel Venekoterweg 56 in Oosterwolde. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden 
gevolgd. Het college heeft besloten in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het 
afwijken of herzien van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen voor het toestaan van een kinderopvang op het 
perceel Venekoterweg 56 in Oosterwolde. 

10.                                 Verordening rioolheffing 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college In 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente aan de riolering doet. 
Ook staat hierin welke kosten daar mee gemoeid zijn. Dit is het zogenaamde kostendekkingsplan. De tarieven van 
de rioolheffing zijn in 2022 als volgt opgebouwd. De eigenaar betaalt een vast bedrag per jaar, te weten: € 101,35. 
Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Niet-
woningen zijn bijvoorbeeld winkels, bedrijven en andere gebouwen, die niet als woning worden gebruikt. Ook 
gebouwen die naast een bedrijfsfunctie een woonfunctie hebben worden gezien als niet-woningen. Gebruikers van 
woningen betalen een vast bedrag per jaar afhankelijk van de gezinssamenstelling. 
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Verordening rioolheffing 2022 vast te stellen. 
En hierbij: 
 

1. Gebruik te maken van de oude modelverordening van het VNG 
2. In 2022 onderzoek te doen naar het toepassen van de nieuwe model verordening van het VNG. 
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11.                                Verschillen gevelontwerpen - huisvesting Nanningaweg 47C 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met de Mededeling aan de Raad: Verschillen gevelontwerpen – 
huisvesting Nanningaweg 47C.  
 

12.                               Vernietigingslijst 2020 en 2021 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft de Vernietigingslijst 2020 en 2021 vastgesteld. 

13.                                Jaarstukken Stellingwerf College 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de jaarstukken ( jaarrekening en bestuursverslag) van het Stellingwerf College voor kennisgeving 

aangenomen. De jaarstukken worden, conform een mededeling aan de raad, verstuurd als ingekomen stuk met als 

voorstel om het ter kennisgeving aan te nemen. 
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14.                                Wmo verordening 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Ieder jaar zijn er ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om verordeningen te wijzigen. Bijvoorbeeld 
jurisprudentie, nieuwe wet- en regelgeving, voortschrijdend inzicht. Dat geldt ook voor de Wmo. Daarom stelt het 
college de raad voor om per 1 januari 2022: 

 De verstrekkingsvorm ‘financiële tegemoetkoming’ in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning op te 

nemen. 

 De bijlage ‘Tabellen’ uit de verordening te verwijderen. 

 De (technische) wijzigingen in de verordening over te nemen. 

15.                                Tarieven afvalstoffenheffing 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos 

Besluit college Jaarlijks worden de tarieven afvalstoffenheffing vastgesteld. Het college heeft: 
 

1. De tarieven 2022 voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vastgesteld. 
2. Kennis genomen  van de mate van kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. 
3. Besloten de raad voor te stellen om: 

a. vast te houden aan het gekozen groeiscenario 5, te weten 100% kostendekkendheid afval 
b. hierbij de slagboomtarieven milieustraat voor 2022 te verhogen met 5%; 
c. de bij de heroverwegingen vastgestelde toerekening van de BTW door te voeren via het vastrecht en 
hiervoor het vastrecht voor 2022 vast te stellen op € 130,- 

4. Besloten voor 2022 € 130.000 te onttrekken uit de reserve lastenverlichting voor dekking van het tekort op 
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begroting afvalinzameling. 
5. De Verordening Afvalstoffenheffing 2022 (inclusief tarieven milieustraat) vastgesteld. 

16.                              Principeverzoek bouw 12 woningen Schoolstraat Donkerbroek 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 14 september 2021 is een principeverzoek ingediend voor de bouw van 12 woningen aan de Schoolstraat in 

Donkerbroek. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan.  Het college heeft besloten het principeverzoek voor de 

bouw van 12 woningen in de Schoolstraat in Donkerbroek op dit moment niet te honoreren. 

Het college zegt daarmee niet dat de locatie niet in aanmerking komt voor woningbouw. Het college wil eerst via het 

werk van ambtelijke ‘Taskforce Wonen’ duidelijk krijgen waar goede mogelijkheden voor woningbouw in het dorp 

liggen en hoe deze benut kunnen worden. Het perceel in de Schoolstraat zal door de Taskforce Wonen daarbij ook 

meegewogen worden. 
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17.                               Verordeningen 2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college heeft besloten de raad voor te stellen de volgende verordeningen, inclusief de tarieven, vast te stellen: 

1. Onroerendezaakbelasting 2022. 

2. Forensenbelasting 2022. 

3. Toeristenbelasting 2022. 

4. Legesverordening 2022 met de tarieventabel (inclusief de bijlage 

normkosten)                                                                                  

En de raad voor te stellen de verordening Precariobelasting met ingang van 1 januari 2022 in te trekken. 
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