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1.                                 Informatiebeveiligingsbeleid   
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college In het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid, door het college vastgesteld op 7 februari 2017, is de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als normenkader opgenomen. Deze richtlijn, algemeen 
aanvaard als normenkader, bevat een totaalpakket aan informatiebeveiligingsmaatregelen geldend voor elke 
gemeente. Met ingang van 1 januari 2020 is echter de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) in werking 
getreden. Hiermee is er nu voor alle overheidslagen (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) één 
gezamenlijk normenkader gerealiseerd. De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat 
over specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager is ten aanzien van risicomanagement 
explicieter dan de BIG aangaf. Om daaraan invulling te geven wordt tegelijkertijd met de BIO een handreiking van 
de VNG ‘10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging’ van kracht.  Het college heeft besloten om het 
informatiebeveiligingsbeleid, de verantwoordelijkheden voor de informatiebeveiliging en de normen voor 
informatiebeveiliging vast te stellen en kennis te nemen van de 10-bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging 
van de VNG. 
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2.                                  Beoordeling Het Fonds 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college In 2018 heeft  de gemeente een doorstart gemaakt met het Fonds Ooststellingwerf, vanaf toen Het Fonds 2018- 
2021. De insteek was meer sociale projecten, meer initiatieven bedienen door een maximaal aan te vragen 
bedrag in te stellen en alleen een beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie. In dit bijzondere jaar 
kregen we in totaal 18 aanvragen waarvan één later in overleg werd ingetrokken. Van de overgebleven 17 
aanvragen waren 16 aanvragen ontvankelijk. Na beoordeling door de onafhankelijke adviescommissie en 
rangschikking van de initiatieven komen 15 aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking. Zie het 
persbericht dat verstuurd is op dinsdag 8 december voor meer informatie en de lijst met initiatieven. Het college 
heeft besloten om:  

1. In te stemmen met het beoordelingsverslag Het Fonds 2020; 
2. Conform de subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 subsidie te verlenen en af te wijzen overeenkomstig het 

beoordelingsverslag; 
3. De raad te informeren met een mededeling. 
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3.                                  Bestuursverslag en jaarrekening Comprix 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben een toezichthoudende taak met 
betrekking tot openbaar primair onderwijs. In de OWO-gemeenten wordt het openbaar primair onderwijs uitgevoerd 
door Comprix. De toezichthoudende taak vloeit voort uit de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente om te 
voorzien in voldoende openbaar onderwijs. 

Conform de statuten zijn het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 voorgelegd aan de Commissie van Overleg, 
waarin de stichting Comprix en de OWO-gemeenten vertegenwoordigd zijn door wethouders lokaal onderwijsbeleid. 
De Commissie heeft de stukken op 29 september 2020 beoordeeld en geconcludeerd dat de stukken ter 
goedkeuring voorgelegd kunnen worden aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisname 
kunnen worden gebracht aan de raad. Het college heeft besloten om:  

1. In te stemmen met het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 van Comprix. 
2. In te stemmen met het verslag van de Commissie van Overleg van stichting Comprix en de OWO-

gemeenten. 
3. De raad te informeren conform de Mededeling aan de Raad, met daarbij gevoegd het bestuursverslag, 

jaarrekening 2019 Comprix en het verslag van de Commissie van Overleg. 
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4.                                  Fryske Oanpak Beschermd Wonen 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college Voor 2015 was de centrumgemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang, de 
vrouwenopvang en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Bij de decentralisatie in 2015 heeft de 
centrumgemeente een nieuwe taak erbij gekregen, namelijk Beschermd Wonen (BW). Om de taken goed uit 
te kunnen voeren is een samenwerking met alle gemeenten in Friesland de nieuwe samenwerkingsconstructie 
Sociaal Domein Fryslân (SDF) opgezet. Het Rijk en de VNG hebben in 2015 afgesproken dat de taak van BW en 
maatschappelijk opvang (MO) uiteindelijk een taak van alle gemeenten moet worden, in plaats van een taak van 
alleen de centrumgemeenten. Alle gemeenten in Nederland zijn daarom gevraagd een Regioplan BW en MO op te 
stellen. Ook in Friesland zijn wij daar gezamenlijk mee aan de slag gegaan. 
 
In het portefeuille overleg van het Sociaal Domein Fryslan van 8 oktober 2020 hebben alle Friese 
gemeenten positief gereageerd op het concept regioplan en is de centrumgemeente Leeuwarden gevraagd 
het concept regioplan vast te stellen en aan de staatssecretaris toe te zenden. Tegelijkertijd is een concept 
informerende brief aan de Friese gemeenteraden vastgesteld. De concept informerende brief wordt aan alle 
colleges van de Friese gemeenten verzonden met het verzoek de eigen gemeenteraad te informeren over 
de stand van zaken rond de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en het besluitvormingsproces. Het college 
heeft besloten om kennis te nemen van ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ Regio Fryslân’ en de 
informerende bief aan de gemeenteraad “Doorcentralisatie Beschermd Wonen” en het plan in de vorm van een 
‘mededeling aan de raad’ onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.  
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5.                                Toekenning jaarlijkse subsidies 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen, Fimke Hijlkema en Harry Oosterman    

Besluit college Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die per (boek)jaar voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling 
voor een periode van maximaal vier jaar worden verstrekt. Eenmalige subsidies worden verstrekt ten 
behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van 
de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken. 
Voor subsidies onder de € 10.000 geldt, in het kader van deregulering, een verkorte procedure. Hierop is 
van toepassing dat het verlenen van de subsidie tevens geldt als vaststelling hiervan. Deze subsidies gelden 
voor het subsidiejaar 2021. Dit voorstel betreft de verlening van de jaarlijkse subsidies voor 2021 en de gelijktijdige 
vaststelling van subsidies voor zover het om bedragen gaat tot € 10.000,00. Het college heeft besloten om in te 
stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidies 2021 aan de organisaties/activiteiten en in te stemmen met 
de mededeling aan de raad. 

6.                                 Vaststellen subsidie Fonds Ooststellingwerf 2016 voor ‘Parkbossen Oldeberkoop’ 

Portefeuillehouder Esther Verhagen    

Besluit college De Vereniging Plaatselijk Belang Oldeberkoop vraagt het college de verleende subsidie van € 91.857, in het kader 
van het ‘Fonds Ooststellingwerf 2016’, vast te stellen. De subsidie werd versterkt op basis van de subsidieregeling 
‘Fonds Ooststellingwerf gemeente Ooststellingwerf 2016 (Fonds Ooststellingwerf) en de Algemene 
Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 (ASVO 2015). Van het project moet de hoogte van het subsidiebedrag 
nog worden vastgesteld op basis van de verantwoording van de besteding van de subsidie en behaalde resultaten. 
Het college heeft besloten om de uit Het Fonds Ooststellingwerf 2016 verleende subsidie van € 91.857 voor het 
project ‘Parkbossen Olde-berkoop’ van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Oldeberkoop vast te stellen. 
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7.                                 Algemene Verkoopvoorwaarden laten vervallen en niet meenemen in transactie tussen Bouwbedrijf 
                                    Buitenveld en Habion 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Bouwbedrijf Buitenveld wenst percelen grond in eigendom over te dragen aan Habion. De gemeente heeft in 
de koopovereenkomst haar algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Bouwbedrijf 
Buitenveld verzoekt de gemeente om van het kettingbeding in de overeenkomst af te zien en de toepassing van 
de Algemene Verkoopvoorwaarden te laten vervallen. De notaris heeft Bouwbedrijf Buitenveld geadviseerd de 
gemeente te verzoeken of zij in dit geval bereid is de voorwaarden voor deze grond te laten vervallen, dan hoeft 
Bouwbedrijf Buitenveld deze ook niet meer aan Habion op te leggen. Het college heeft besloten om in te stemmen 
met het laten vervallen van de Algemene Verkoopvoorwaarden ten behoeve van een perceel grond welke 
Bouwbedrijf Buitenveld wenst over te dragen aan Habion.  

8.                                 Nota van uitgangspunten Programma Duurzaamheid 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college De concept Nota van uitgangspunten Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025 is consulterend 
besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 1 december 2020. Na vragen van meerdere 
raadsfracties over de schriftelijke inspraakreactie van de ABO heeft wethouder Hijlkema een aanpassing van de 
alinea over landbouw toegezegd aan de raadscommissie. Met de aanpassing van de Nota van uitgangspunten op 
het thema landbouw, geeft de Nota van uitgangspunten een genuanceerder beeld van de verduurzamingsopgave 
binnen de landbouwsector. Het college heeft besloten om de nota van uitgangspunten Programma Duurzaam 
Ooststellingwerf 2021 – 2025 vast te stellen met een aangepaste alinea over kringlooplandbouw en voedsel en 
vervolgens de Nota van uitgangspunten voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
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9.                                Opzeggen Exploitatieovereenkomst 2017-2021 met Laco Ooststellingwerf BV  

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen  

Besluit college De Exploitatieovereenkomst van 22 december 2016 met Laco Ooststellingwerf BV loopt van 1 januari 2017 t/m 31 
december 2021, maar moet 12 maanden voor 31 december 2021 via een aangetekende brief door één van de 
partijen worden opgezegd, anders loopt de overeenkomst door. Het college heeft besloten om beheer en exploitatie 
van sportcomplex Boekhorst en sporthal de Bongerd’s te borgen per 1 januari 2022 en daarvoor:  
 

1. De Exploitatieovereenkomst tussen de Gemeente Ooststellingwerf en Laco Ooststellingwerf van 22 
december 2016 voor 31 december 2020 via een aangetekende brief op te zeggen. 

2. De raad te informeren via een Mededeling aan de raad. 

10.                              Deelname De Friese Aanpak 2021-2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De Friese Aanpak (hierna DFA) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als uniek en succesvol 
samenwerkingsprogramma rond de Omgevingsvisies (beleid) en bestuurlijke vernieuwing. De aanwezigen 
op de bestuurders-dag Omgevingswet van 2 maart 2020 hebben nadrukkelijk gevraagd DFA voort te zetten. 
Aanleiding is de nieuwe Omgevingswet, die de gezamenlijke overheden en GR’en voor urgente en complexe 
vraagstukken stelt. Ook staan we in Fryslân voor diverse andere strategische opgaven zoals klimaatadaptatie, 
biodiversiteit en het landschap van de toekomst die onder DFA kunnen worden opgepakt. Het college heeft besloten 
om:  

1. Akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak zoals verwoord in het programmaplan de Friese 
Aanpak 2021-2022; 

2. Een bijdrage van € 8.566,00 per jaar beschikbaar te stellen voor voortzetting van DFA 2021-2022 en deze 
kosten vooralsnog te voldoen uit het programmabudget van de Omgevingswet; 
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3. De benodigde personele inzet voor DFA op projectbasis beschikbaar te stellen via de Kring van 
secretarissen. 

11.                               Opleggen last onder dwangsom (LOD-3) Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Het college geeft besloten om een (nieuwe) last onder dwangsom (LOD-3) aan MSV De Prikkedam middels de 
conceptbrief op te leggen. 

12.                               Wijziging bestemming Compagnonsweg 36 Ravenswoud 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Het perceel Compagnonsweg 36 te Ravenswoud staat te koop. Het perceel heeft een bedrijfsbestemming. 
Potentiële kopers hebben een verzoek ingediend om het perceel te mogen gebruiken voor wonen. De gemeente 
kan hier in principe mee instemmen. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het college 
heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen van de 
beheersverordening “Overige dorpen 2014” ter plaatse van het perceel Compagnonsweg 36 te Ravenswoud 
(kadastraal bekend: gemeente Makkinga, sectie K, nummer 1136) naar Wonen waarbij het aantal woningen gelijk 
blijft (één woning). 
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13.                               Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen     

Besluit college De opvang van daklozen werd tot 2015 georganiseerd door de centrumgemeente Leeuwarden. In Friesland 
is dit na 2015 zo gebleven en is er een hechte samenwerking tussen de Friese gemeenten en met de 
netwerkpartijen die het hele Friese schaalniveau als werkgebied hebben. Dit bevordert korte lijnen en zorgt 
voor slagvaardigheid. De Friese gemeenten werken sinds 2015 nauw samen op het gebied van Beschermd 
Wonen, Maatschappelijke Opvang en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Sociaal Domein Fryslân (SDF) 
heeft een plan geschreven en dit is ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader 
van het landelijke programma “Een (t)huis, een toekomst”. Het plan vormt de basis voor de uitvoering in 2021 in 
heel Friesland. Het doel is het transformeren van de maatschappelijke opvang. Deze transformatie vloeit (mede) 
voort uit de toekomstvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (door u vastgesteld op 9 oktober 2017).  
Het college heeft besloten om kennis te nemen van het plan ‘Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021’’ en het 
plan en de begeleidende brief onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. 

14.                                Beantwoording schriftelijke vragen fractie Ter heide aangaande Blughut terrein 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema     

Besluit college Op 19 november 2020 heeft Fractie Ter Heide schriftelijke vragen gesteld over de besluitvorming over de 
ontwikkeling van de Blughut-locatie. Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van vragen 
Fractie Ter Heide over de besluitvorming over de ontwikkeling van de Blughut-locatie. Daarnaast is besloten om de 
besluitstukken van college en raad over de Blughut-locatie vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de raad. 
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15.                               Mededeling aan de raad - afvalstoffenheffing en verordeningen 2021 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Marcel Bos   

Besluit college Het college heeft besloten akkoord te gaan met: 

1. De beantwoording van een aantal vragen, gesteld in de commissie P&C van 30 november 2020, over de 
afvalstoffenheffing 2021, legesverordening 2021 en de onroerende zaakbelasting 2021 

2. Het aangepaste raadsbesluit bij het raadsvoorstel Afvalstoffenheffing 2021 te voegen en deze toe te voegen 
aan de stukken voor de raadsvergadering van 15 december 2020. 

16.                               Principeverzoek camperplaatsen Canada 4 Elsloo 

Portefeuillehouder Marcel Bos     

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van zes camperplaatsen bij de woning aan Canada 4 
in Elsloo. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ op het perceel aan Canada 4 in Elsloo (kadastraal bekend als 
gemeente Makkinga, sectie H, nummer 762) voor de realisatie van zes camperplaatsen. 
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