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1.                                  Vervanging secretaris geschillencommissie OWO 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de huidige secretaris voor de geschillencommissie OWO is er 

gezocht naar een opvolger. Het college heeft besloten mevrouw M. van der Scheer-Gerritsen te benoemen als 

nieuwe secretaris voor de geschillencommissie OWO. 

2.                                  Uitstel bestuurlijke fusiedatum Stellingwerf College 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft kennisgenomen van een brief omtrent de opschorting van de bestuurlijke fusie van Stichting 

Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf met Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en 

Weststellingwerf naar 1 augustus 2022. De brief stuurt het college met een mededeling aan de gemeenteraad. 
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3.                                  Vernieuwde Deelnemersovereenkomst met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse             
gemeenten) 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om een vernieuwde deelnemersovereenkomst af te sluiten met de Stichting 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De overeenkomst gaat in per 1 januari 2022. Het gaat om een 

overeenkomst waarin deze stichting namens de gemeente het fonds beheert waarop de subsidieregeling ‘duurzaam 

en leefbaar Ooststellingwerf’ van toepassing is. Uit dit fonds worden duurzaamheidsleningen, startersleningen, 

blijversleningen, verzilverleningen en de stimuleringsregeling postcoderoos gefinancierd. 

 

 
4.                                  Principeverzoek bouw twee ecologische woningen 't West 24 Donkerbroek 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 6 mei 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor de bouw van twee ecologische woningen op het 
perceel ’t West 24 in Donkerbroek. Om aan het plan mee te kunnen werken, is een ruimtelijke procedure nodig. Het 
college heeft besloten in principe mee te werken aan de bouw van twee ecologische woningen op het perceel ’t 
West 24 in Donkerbroek; 

 Daarbij als voorwaarde op te nemen dat het plan wordt uitgewerkt op een manier die goed past in de 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het bebouwingslint. 

 De raad met een mededeling te informeren over de consequenties voor het woningbouwprogramma. 

 De principemedewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 
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5.                                  Principeverzoek Bovenweg 67 Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het toestaan van bewoning in een bijgebouw op het perceel 
Bovenweg 67 in Oldeberkoop. Het college heeft besloten in principe geen medewerking verlenen aan het afwijken of 
herzien van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ voor het toestaan van bewoning in een bijgebouw 
op het perceel Bovenweg 67 in Oldeberkoop. 

  
6.                                  Principeverzoek Breebergweg 25 Waskemeer 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het afsplitsen van de tweede bedrijfswoning bij het bedrijf 
Breebergweg 25 in Waskemeer. Het college heeft besloten in principe geen medewerking verlenen aan het wijzigen 
van de bestemming van de tweede bedrijfswoning op het perceel Breebergweg 25 Waskemeer naar een 
woonbestemming. 

  
 

 
 
 

7.                                  OWO Informatievisie 2021 - 2024 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft de OWO-informatievisie 2021 – 2024 vastgesteld en besloten de raad over de vastgestelde visie 

te informeren. De OWO-informatievisie 2021 – 2024 is kaderstellend en richtinggevend voor de 

informatievoorziening van de OWO-gemeenten in de toekomst. 
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8.                                  Uitkomsten begrotingsvergadering 9 november 2021 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 9 november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld en ingestemd met een aantal 

amendementen. Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de begrotingsvergadering 

via een  mededeling aan de raad. De raad wordt geïnformeerd over de financiële effecten van haar besluiten. In de 

financiële effecten zijn ook de gevolgen van de septembercirculaire 2021 verwerkt. 
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