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1.                                Regionaal uitvoeringsprogramma voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare 
                                   positie (JIKP) 2021-2024 regio ‘De Friese Wouden’ 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De gemeente Ooststellingwerf werkt met zes andere gemeenten, RMC ‘De Friese Wouden’/ StartWijzer, het 
voortgezet onderwijs en mbo’s samen aan het verbeteren van de onderwijskansen. Het doel van de samenwerking 
is dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. Een startkwalificatie is een diploma mbo 2, havo of 
vwo. Voor leerlingen die tijdens hun onderwijscarrière problemen ervaren, zijn er binnen school maar ook daarbuiten 
medewerkers actief om deze leerlingen hulp te bieden en te begeleiden. De afspraken over maatregelen om 
schooluitval tegen te gaan en over de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie staan in het 
uitvoeringsprogramma VSV en Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) 2020-2024. Het college heeft besloten in te 
stemmen met het Uitvoeringsprogramma voortijdig schoolverlaters (VSV) en jongeren in een kwetsbare positie 
(JIKP) 2021-2024 regio ‘De Friese Wouden’. 
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2.                                 Voortzetting vervoersproject DRIVE 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Binnen vervoersproject DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) brengen vrijwilligers inwoners naar 
dagbesteding. Dit met taxibusjes voor leerlingenvervoer, op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn. In 2020 
was het plan om binnen DRIVE meer vormen van sociaal vervoer te organiseren. Dat lukte vanwege corona niet. 
Daarom kan DRIVE in 2021 worden voortgezet met dezelfde doelstellingen als in 2020: 
 

• DRIVE inzetten voor knelpunten in het vervoer rondom dagbesteding en voor noodzakelijk vervoer; 
• In 2021 ervaring op doen met ritten voor sociaal vervoer; 
• De mogelijkheden onderzoeken tot samenwerking met de Plusbus en de Griffioenbus en Automaatje; 
• Tot een voorstel komen voor sociaal vervoer in Ooststellingwerf. 

Het college heeft besloten het project DRIVE in 2021 te continueren, onder dezelfde doelstellingen als in 2020. 

3.                                 Beslissing op bezwaarschriften verleende omgevingsvergunning Willinge Prinsstraat 25 Oldeberkoop 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 19 augustus 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een villa op het perceel Willinge 
Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. Tegen het besluit zijn negen bezwaarschriften binnengekomen. Als gevolg van de 
uitbraak van corona heeft er geen hoorzitting plaatsgevonden. De voorzitter van de bezwarencommissie heeft 
besloten de kwestie schriftelijk af te doen, beseffende dat niet alle bezwaarden zich daarin kunnen vinden. Partijen 
zijn uitgenodigd om te reageren op de nota van toelichting van 7 december 2020 van het college, waarin wordt 
ingegaan op het bestreden besluit en de gronden van bezwaar. De commissie heeft van de ontvangen reacties 
kennis genomen. Op 19 januari 2021 is het advies van de bezwarencommissie ontvangen door de gemeente. Het 
college heeft besloten om het advies van de bezwarencommissie over te nemen, de bezwaarschriften niet 
ontvankelijk te verklaren en de beslissing op bezwaar door middel van brieven aan bezwaarmakers kenbaar te 
maken. 
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4.                                Riolering – Asbest in moffenkit rioolbuizen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In 2019 is bekend geworden dat er in oudere riolen asbest aanwezig kan zijn. Dit asbest zat in moffenkit 
(jaren ‘50/’60) om de riolering waterdicht te maken. Deze ontdekking leidde ertoe dat, net als in andere 
gemeenten, de gemeente Ooststellingwerf onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke riolering 
moest uitstellen. In 2020 heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in de verdachte riolen. Daarbij is op 
sommige plaatsen asbest in verschillende concentraties in het kit aangetroffen. Daarna zijn de 
onderhoudswerkzaamheden aan de niet-verdachte riolen weer opgestart. Op plekken waar wel asbest in het kit is 
aangetroffen, volgt eerst een blootstellingsonderzoek. Hierbij wordt gekeken of medewerkers van een aannemer en 
de omgeving blootgesteld worden aan asbest, wanneer er werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Dan 
weet de gemeente of er in de toekomst extra beschermingsmaatregelen nodig zijn. De kosten van dit eenmalige 
blootstellingsonderzoek bedragen voor Ooststellingwerf ca. € 25.000,-. Eventuele extra uitvoeringskosten zijn op dit 
moment niet inzichtelijk. Vooropgesteld wordt dat er nu geen direct gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is op 
de locaties waar asbesthoudend moffenkit is toegepast in de gemeentelijke riolering. Het college heeft besloten om 
in te stemmen met de Mededeling aan de Raad waarin de gevolgen worden aangegeven van de vondst van asbest 
in moffenkit in rioolbuizen. 

5.                                 Beslissing op bezwaar Wob-verzoek 3 juli 2020 omgevingsvraagstuk Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 3 juli 2020 is een Wob-verzoek ingediend waarin documenten zijn opgevraagd over de periode vanaf 7 oktober 
2019 tot en met 27 juli 2020. De gevraagde documenten zien op: 
 
“Betreffende het omgevingsvraagstuk motorcrossterrein de Prikkedam: 
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- Alle brieven, e-mails, memo’s en gespreksverslagen, tussen de FUMO en de gemeente vanaf 7 oktober 
2019. 

- Daarbij ook de opdracht die door de gemeente aan de FUMO is gegeven om metingen op 1,5 meter te gaan 
verrichten. 

- Alle brieven, e-mails, memo’s en gespreksverslagen tussen de MSV en de gemeente vanaf 7 oktober 2019.” 
 
Uiteindelijk zijn er 119 documenten gevonden. Op 16 oktober 2020 is besloten deze documenten grotendeels 
openbaar te maken. De persoonsgegevens zijn wel weggelakt en een deel van de documenten zijn niet openbaar 
gemaakt op grond van intern beraad. Tegen dit besluit is op 26 november 2020 een bezwaarschrift ingediend. 
 
Op 21 januari 2021 heeft de digitale hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaatsgevonden en op 29 
januari 2021 heeft de commissie een advies over het ingediende bezwaarschrift gegeven. 
 
De commissie bezwaarschriften adviseert om het ingediende bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft 
besloten, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, het ingediende bezwaarschrift van 26 november 
2020, tegen het besluit op het Wob-verzoek van 3 juli inzake het omgevingsvraagstuk Prikkedam, ongegrond te 
verklaren. 

6.                                Inkomende brief Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om de uitvoeringstermijn van het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf te 
verlengen tot 1 juli 2022 en de verantwoordingstermijn van het project Biodivers Cultuurland te verlengen tot 1 
oktober 2022.  
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