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1.                                  Aankondiging bezuinigingen tutoring 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het voornemen om vanaf 2023 de subsidie voor tutoring in het primair onderwijs af te 

bouwen. Dit voornemen communiceert het college aan Stichting Scala met een officiële brief. 

 

2.                                  Doe Agenda Wet Inburgering 2022-2025 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos 

Besluit college De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de invoering van deze nieuwe wet krijgt de 

gemeente nieuwe taken op het gebied van inburgering. Zo komt de regie op het inburgeringstraject bij de gemeente 

te liggen.  

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de voorgestelde reactie van het college op de uitgebrachte adviezen 

door de Adviesraad Sociaal Domein. En de raad voor te stellen de beleidsnota ( doe-agenda) nieuw wet inburgering 

Ooststellingwerf 2022-2025 vast te stellen. 

 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 
 
3.                                  Subsidie Scala 2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten aan Scala subsidie te verstrekken voor 2022 ter uitvoering van de Visie op Samenleven, 
namelijk: 
• Meedoen: € 88.004 
• Samenleven: € 430.320 
• Gezondheid: € 11.000 
• Goed Opgroeien: € 1.122.141 
• Overhead: € 482.386 
 
En daarbij een beschikking te versturen, waarin ook enkele tijdelijke subsidies zijn meegenomen waarover het 
college reeds eerder een besluit nam. 

 
 
4.                                 Subsidieverlening De Bibliotheek op school 2021-2022 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de Bibliotheek Oosterwolde een bedrag van € 39.019 te verlenen voor het project ‘De 
Bibliotheek op school’ in de jaren 2021 en 2022. En hiertoe: 

1. Voor het jaar 2021 een bedrag van € 19.357 te reserveren uit de incidentele gelden van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). 

2. Voor het jaar 2022 een bedrag van € 19.662 beschikbaar te bestellen vanuit onderwijsbeleid algemeen (FCL 
62100) zoals reeds begroot bij de heroverwegingen. 

3. De Bibliotheek Oosterwolde hiervan op de hoogte te stellen middels het versturen van een 
beschikkingsverlening. 
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5.                                   Toekenning subsidies Het Fonds 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college 
 
 

Het college heeft besloten in te stemmen met het beoordelingsverslag Het Fonds 2021. Conform de subsidieregeling 
Het Fonds 2018-2021 subsidie te verlenen en af te wijzen overeenkomstig het beoordelingsverslag. En de raad te 
informeren met een mededeling. 
 

  
 
 
6.                                   Verzoek benoeming leden raad van toezicht Comprix september 2021 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de benoeming van Marijn Molema als lid van de raad 
van toezicht van Stichting Comprix per 29-09-2021. Tevens stelt het college de raad voor om in te stemmen met de 
herbenoeming van Jorine Janssen, Danny Buma en Ate Sietzema als leden van de raad van toezicht van Stichting 
Comprix per 01-01-2021. 
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7.                                   Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Sinds 1 juli 2020 is het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (GIHA) van kracht. Gemeenten 

zijn hierdoor verplicht gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Het 

Besluit GIHA bevat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van gescheiden inzameling. In 

Ooststellingwerf wordt afgeweken van het Besluit GIHA voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en 

Drankkartons (PMD). Dit afval wordt ingezameld met het huishoudelijk restafval en nagescheiden bij afvalverwerker 

Afvalsturing Friesland NV. In artikel 7, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2022 is de inzameling 

van PMD-afval met het restafval  opgenomen. 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2022 vast te stellen. 

8.                                   Beantwoording schriftelijke vragen CU - Afvalinzameling- Ja-ja sticker systeem 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met een mededeling aan de raad, waarin de vragen van de ChristenUnie 

over het Ja-ja-stickersysteem worden beantwoord. 
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9.                                Vaststelling paraplubestemmingsplan / partiële herziening beheersverordening windturbines 
Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het paraplubestemmingsplan en de partiële herziening beheersverordening windturbines Ooststellingwerf maken 

het mogelijk voor kleinschalige windturbines, tot 15 meter ashoogte, een omgevingsvergunning te verlenen in 

afwijking van het onderliggende bestemmingsplan of beheersverordening. Deze mogelijkheid is er uitsluitend voor 

agrariërs en sluit aan op de provinciale omgevingsverordening.  

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. 

De zienswijzen hebben geleid tot een wijzigingen in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er enkele ambtshalve 

wijzigingen doorgevoerd in het paraplubestemmingsplan en de partiële herziening beheersverordening. 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om regels vast te stellen waarmee kleine windturbines tot 15 

meter ashoogte kunnen worden toegestaan bij agrarische bedrijven. En daarvoor: 

1. De nota van zienswijzen bij het paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf en de daarin 

opgenomen reactie op de ontvangen zienswijzen en ambtelijke aanpassingen vast te stellen. 

2. Het ontwerp ‘paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf’ gewijzigd vast te stellen. 

3. De ‘partiële herziening beheersverordening windturbines Ooststellingwerf’ vast te stellen. 

4. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

5. Het landschappelijk kader zoals opgenomen in het ‘paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf’ 

en de ‘partiële herziening beheersverordening windturbines Ooststellingwerf’ als aanvulling op de 

welstandsnota vast te stellen. 
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10.                                 Structureel verhogen bijdrage anti-discriminatie meldpunt Tumba 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de gelden aan Tumba bestemmen ter versterking van de 

taakuitvoering van de ADV binnen de gemeente Ooststellingwerf, ter bevordering van de zichtbaarheid, 

verduurzaming en bestendiging van de opdracht voortvloeiend uit de Wet Gemeentelijke 

Antidiscriminatievoorzieningen (WGA), met ingang 2021. 

  

11.                                 Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten: 

1. De ‘Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2021’ vast te stellen, waarin inzicht geven wordt in de financiële 

stand van zaken op het domein WMO en Jeugd. 

2. De ‘Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2021’ ter informatie naar de raad te sturen met het verzoek deze 

te agenderen voor de commissie Samenleving. 

3. Een mededeling aan de raad vast te stellen. 
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12.                                Openstaande vragen raadscommissie P&C 6-12-2021 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 6 december was de raadscommissie Planning & Control. In de commissie zijn vragen gesteld over de reserve 

overhevelingsbudgetten en de precariorechten. Het college heeft besloten akkoord te gaan met het versturen van 

een mededeling van de raad, waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen. 

  

13.                                  Het borgen van het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd in Haulerwijk voor de periode van 
2022 tot en met 2026 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In 2017 heeft Plaatselijk Belang Haulerwijk bij het college aangegeven dat het dorp voor de volgende 

contractperiode het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd op zich zou willen nemen. In de jaren daarna 

is onder de paraplu van het Sportplatform een en ander uitgewerkt wat heeft geleid tot het burgerinitiatief 

‘Doarpsskûte Haulerwijk’. Dit initiatief is aan de raad gepresenteerd op 5 januari 2021; het college heeft toen 

aangegeven hieraan te willen meewerken. Op 12 juli 2021 heeft het Sportplatform Haulerwijk een verzoek ingediend 

om het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd, voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 
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2026 toe te kennen aan de (nog op te richten) Stichting Doarpsskûte Haulerwijk. Inmiddels is hiervoor Stichting 

Sporthal De Bongerd opgericht en in functie. 

Het college heeft besloten tot het  borgen van het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd te Haulerwijk 

per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. En daarvoor: 

1. De Huurovereenkomst van 1 december 2021 met Stichting Sporthal De Bongerd vaststellen. 

2. De Exploitatieovereenkomst van 1 december 2021 met Stichting Sporthal de Bongerd vaststellen. 

3. Stichting Sporthal De Bongerd een renteloze lening te verstrekken van € 50.000 met een looptijd van vijf jaar. 

4. Een mededeling aan de raad vast te stellen om daarmee de raad te informeren. 

  

14.                                  Woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026 ter vaststelling voorleggen aan raad 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de woon(zorg)visie legt de gemeente haar woonbeleid vast. Per januari 2022 is de woonvisie 2017-2022 

verlopen. Afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026. Hierbij is 

een woningmarktonderzoek gedaan, een enquête onder inwoners uitgezet en zijn meerdere bijeenkomsten met 

marktpartijen, zorgpartijen, corporaties, huurdersorganisaties belangenbehartigers, inwoners en de raad gehouden. 

Tijdens de ter inzageligging van de concept woon(zorg)visie zijn zes zienswijzen ingediend. Op basis van de 

zienswijzen is de woon(zorg)visie aangepast. In de zienswijzenperiode zijn ook technische vragen gesteld door 

belanghebbenden.  
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Het college heeft besloten om: 

1. De vragen die tijdens de zienswijzenperiode zijn ingediend schriftelijk te beantwoorden. 

2. De nota van zienswijzen ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

3. De woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026 ter vaststelling aan de raad voor te leggen onder gelijktijdige 

intrekking van de woonvisie 2017-2022 incl. het daaraan verbonden Afwegingskader woningbouw. 

  

15.                                Handhavingsverzoek plaatsen telecommast 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 23 augustus 2021 is door een omwonende verzocht om handhaving ten aanzien van de zendmast aan de Leidijk 

in Waskemeer. De zendmast is te hoog gebouwd. De omgevingsvergunning staat een hoogte van 36 meter toe en 

de mast is 39 meter hoog. Over de omgevingsvergunning is destijds een procedure tot en met de rechtbank 

gevoerd waarbij de omgevingsvergunning in stand is gebleven. 

Na een gesprek met de wethouder is aan de bouwer een voornemen tot het opleggen van een last onder 

dwangsom verzonden op 17 november 2021. Van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen is geen gebruik 

gemaakt. 

Het college heeft besloten het verzoek om handhaving toe te wijzen en een last onder dwangsom op te leggen. 
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