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1.                                    Subsidievaststelling kindpakket 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft: 

1. De subsidie voor 2020 aan Stichting Leergeld Friesland Oost vastgesteld op € 43.000,-. 

2. De subsidie voor 2020 aan Jeugdfonds Sport Friesland vastgesteld op € 16.598,-. 

3. De subsidie voor 2020 aan Jeugdfonds Cultuur Friesland vastgesteld op € 2.735,-. 

2.                                   Subsidieverantwoording 2020, Kunst & COO 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2020 aan Kunst & COO vastgesteld conform de verlening 2020. 
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3.                                    Subsidieverantwoording 2020, stichting Comprix - Heemkunde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het ongewijzigd vaststellen van de subsidie 2020 (€ 11.673,-) aan Stichting 

Comprix voor het vak Heemkunde. 

4.                                    Subsidieverantwoording 2020, Stichting Kunstwerf 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het ongewijzigd vaststellen van de subsidie 2020 (€ 24.240,-) aan Stichting 

Kunstwerf. 

5.                                     Bezwaarschrift tegen afwijzing ingebrekestelling 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Bezwaarmaker heeft een pro forma bezwaarschrift ingediend. Bezwaarmaker heeft de gelegenheid gehad 

om gronden in te dienen, maar heeft deze termijn ongebruikt laten verstrijken. Bezwaarmaker heeft geen 

geldige reden aan kunnen voeren waarom zij de termijn ongebruikt heeft laten verstrijken. 

Het college heeft het bezwaarschrift tegen afwijzing ingebrekestelling kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. 
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6.                                   Pilotproject vitalisering Buitenplaats De Hildenberg 

Portefeuillehouder  Marian Jager 

Besluit college De raad heeft op 2 november 2021 ingestemd met een pilotproject ‘Vitale Vakantieparken’ op Buitenplaats De 

Hildenberg in Appelscha. Dit is een vakantiepark dat volgens onderzoek nog gekwalificeerd is als ‘vitaal’, maar waar 

diverse ontwikkelingen zijn die op korte termijn kunnen leiden tot het verliezen van de toeristisch-recreatieve functie. 

Daarnaast liggen er vergevorderde plannen om ruim 30 nieuwe recreatiewoningen te bouwen op De Hildenberg. 

Ook in het licht van die ontwikkeling is het doel dat de toeristisch-recreatieve functie van het park behouden blijft. De 

ervaringen van de pilot worden gebruikt om, waar mogelijk en gewenst, voorstellen te maken voor de aanpak van 

andere vakantieparken in de gemeente. 

Het college heeft besloten in te stemmen met het startdocument voor aanpak van de pilot ’Vitalisering Buitenplaats 

De Hildenberg’. En het startdocument met een mededeling aan de gemeenteraad te sturen. 

7.                                   Beleidsregels Boete sociale zekerheidswetten gemeente Ooststellingwerf 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de beleidsregels Boete sociale zekerheidswetten gemeente Ooststellingwerf 2022 vastgesteld. 

Deze beleidsregels geven conform de wet en het Boetebesluit sociale zekerheidswetten invulling aan praktisch 

uitvoerbaar beleid. 
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8.                                  Beleidsregels terugvordering en invordering 2022 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de beleidsregels terugvordering en invordering 2021 vastgesteld. En daarom: 

1. Beleidsregels terugvordering participatiewet 2015 ingetrokken. 

Met deze geactualiseerde beleidsregels terugvordering en invordering sluit de gemeente aan bij de Wet 

vereenvoudiging beslagvrije voet 2021 en haar eigen Visie op Samenleven 2019. De beleidsregels ‘Beleidsregels 

terugvordering participatiewet 2015’ komen met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels te vervallen. 

9.                                   Friese samenwerkingsagenda van de Friese gemeenten en de zorgverzekeraar De Friesland 
 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Een goede samenwerking tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar levert voor onze Friese inwoners betere 

zorg en ondersteuning op. Dit is een opdracht vanuit VWS, ZN en de VNG met als doel de samenwerking tussen de 

domeinen structureel beter te borgen. Elke regio maakt een eigen samenwerkingsagenda. 

Het college heeft de Friese samenwerkingsagenda vastgesteld. En daarvoor: 

2. Akkoord gegaan met het uitwerken van de Friese samenwerkingsagenda. 

3. Hiervoor jaarlijks (2022-2025) een bedrag van € 1.490,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 

Friese samenwerkingsagenda. 

4. Dit bedrag te dekken uit het budget gezondheidsbeleid. 
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5. De raad te infomeren over de Friese samenwerkingsagenda. 

 

10.                                 Subsidieverantwoording 2020, Stellingwarver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft de subsidie 2020 ( € 26.000,- ) aan de Stellingwarver Schrieversronte ongewijzigd vastgesteld. 

11.                                 Principeverzoek Slotemaker de Bruïneweg 51 in Haulerwijk 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing op deze plek en de 

nieuwbouw van een woning aan de Slotemaker de Bruïneweg 51 in Haulerwijk. Het gaat hierbij om een kavel met 

bestaande beeld verstorende bebouwing (250 m2). De huidige bestemming van het perceel is: ‘Agrarisch, zonder 

bouwvlak’. Daarmee is het plan in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 

(geconsolideerde versie 2020). In 2017 heeft de initiatiefnemer hetzelfde verzoek ingediend. Het college heeft 

destijds een positief besluit genomen op dit principeverzoek. Daarna is door de initiatiefnemers geen 

bestemmingsplanprocedure gestart. In 2019 was deze locatie onderdeel van de lijst met de te schrappen plannen, 

aangezien de toenmalige woningbouwruimte te beperkt was en afscheid genomen moest worden van een groot 

aantal woningbouwplannen. Bij het schrappen van deze plannen is aangegeven dat het initiatiefnemers vrij staat 

opnieuw een (gewijzigd) principeverzoek of plan in te dienen. 
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Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan voor de 

nieuwbouw van een woning aan de Slotemaker de Bruïneweg 51 in Haulerwijk. En: 

1. De raad door middel van een notitie te informeren over de consequenties voor het woningbouwprogramma. 

2. De principe medewerking te verlenen voor de duur van twee jaar. 

12.                                 Subsidieverantwoording 2020, BZOF 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten de subsidie 2020 aan Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân vast te stellen conform de 

verlening. 

13.                                Subsidieverantwoording 2020, Stichting Odrie 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft ingestemd met het ongewijzigd vaststellen van de subsidie 2020 ( € 10.909,-) aan Stichting Odrie. 

 

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 
 

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

 

14.                                Toekomstperspectief Fochteloerveenweg 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Het college heeft besloten de inrichting van de Fochteloëerveenweg in overeenstemming te brengen met de functie 

die het heeft als Natura 2000 gebied. En daarvoor: 

1. In te stemmen met het voornemen om de Fochteloërveenweg gedurende 2,5 jaar af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer (m.u.v. ontheffinghouders) inclusief bijbehorende verkeersmaatregelen. 

2. De jaarlijkse kosten van € 20.000,- evenredig te verdelen tussen de gemeente en Natuurmonumenten 

waarbij het gemeentelijke deel gedekt wordt uit het budget gebiedsgericht beleid en Natuurmonumenten haar 

bijdrage schriftelijk heeft toegezegd. 

3. De procedure voor het nemen van het verkeersbesluit op te starten. 

4. De raad hiervan via een mededeling op de hoogte te brengen. 
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