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1.                                   Verkoop groenstrook Opzienersweg Haulerwijk 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten de groenstrook gelegen nabij de Opzienersweg 27 in Haulerwijk, ter grootte van 

ongeveer 162 m2 te verkopen en in eigendom over te dragen. En de grond te verkopen tegen de geldende prijs en 

voorwaarden van snippergroen. 

2.                                   Onderbouwing forfaitaire heffingsmaatstaven verordening toeristenbelasting 

Portefeuillehouder Marian Jager en Marcel Bos 

Besluit college Op 16 november 2021 heeft het college ingestemd met een collegevoorstel wijziging verordening toeristenbelasting 

2021. In dit voorstel is aangegeven dat bureau Legitiem heeft gekeken naar de huidige verordening 

toeristenbelasting. Uit de analyse van de verordening is gebleken dat een actualisatie nodig is. Waarbij vooral de 

onderbouwing van de forfaitaire heffingsmaatstaven aandacht verdient. De insteek was dat er een voorstel gedaan 

werd voor de aanpassing van de verordening toeristenbelasting per 2022.  

De planning aangepast naar een voorstel voor actualisatie en onderbouwing bij de verordening toeristenbelasting 

2023. Dit is ook aangegeven in het collegevoorstel van 16 november 2021 inzake de verordeningen 2022. Inmiddels 
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is er een goed beeld van de aard van het onderzoek en de kosten. 

Het college heeft besloten zorg te dragen voor voldoende onderbouwing van het forfait voor verblijf op vaste- en 

seizoenplaatsen, zodat de verordening toeristenbelasting 2023 mede op basis daarvan geactualiseerd kan worden. 

En daarvoor: 

1. De forfaitaire heffingsmaatstaven te bepalen middels een inventarisatie bij verblijfsaanbieders en een 

vaststellingsovereenkomst. 

2. De kosten van circa € 6.000,- per vijf jaar te verwerken in de voorjaarsrapportage, voor het eerst in 2022. 

3. Bureau Legitiem opdracht te geven om het onderzoek in 2022 uit te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.                                   Samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Door samenwerking in de Friese Projectenmachine kunnen meer en betere projecten ontwikkeld worden.  

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 2022 aan te gaan. En: 

1. Het verschil t.o.v. de begroting 2022-2025 te verwerken bij de nota reserves en voorzieningen 2021. 

2. Wethouder Marcel Bos aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van deelnemers. 

3. Wethouder Marcel Bos te machtigen de overeenkomst te ondertekenen. 
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4.                                  Biodivers beheer groene Openbare Ruimte 

Portefeuillehouder Marian Jager 

Besluit college Op 20 april 2021 is de beleidsnotitie biodiversiteit ‘De weg naar een hogere en blijvende soortenrijkdom’ door de 

raad vastgesteld. Door het vaststellen van de beleidsnotitie is het noodzakelijk om het beheer en onderhoud van de 

groene gemeentelijke openbare ruimte hierop aan te laten sluiten. Het opgestelde uitvoeringsprogramma ‘Biodivers 

beheer groene Openbare Ruimte’ geeft op het gebied van de groene leefomgeving invulling aan deze beleidsnotitie. 

Het college heeft besloten uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde ‘Biodiversiteitsplan 

Ooststellingwerf’. En daarvoor het uitvoeringsprogramma ‘Biodivers beheer groene Openbare Ruimte’ vast te 

stellen. 

5.                                  Bereikbaarheidsonderzoek 

Portefeuillehouder Sandra Korthuis 

Besluit college In oktober 2021 is er in het kader van het programma dienstverlening een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

Het rapport is een nulmeting. Het college heeft besloten de bereikbaarheid en kwaliteit van de 

dienstverleningskanalen telefoon en email te vergroten en het onnodig herhaalcontact te verminderen. En daarvoor: 

1. Het MT opdracht te geven om met een plan van aanpak te komen om de (directe) bereikbaarheid te 

vergroten. 

2. In dit plan van aanpak aandacht te besteden aan werkinstructies, servicenormen en het optimaal gebruik van 

ICT systemen. 

3. Dit plan van aanpak in november 2022 door het MT vast te laten stellen. 
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6.                                  Gegevensverstrekking aan team communicatie 

Portefeuillehouder  Sandra Korthuis 

Besluit college Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de opkomst te bevorderen is er vanuit het 

team Communicatie een initiatief om alle nieuwe kiesgerechtigden een kaart te sturen met daarin een boodschap 

van burgemeester Korthuis. Hiervoor is een eenmalige verstrekking nodig van de namen en adressen van alle 

nieuwe kiesgerechtigden vanaf 22 maart 2021. 

Het college heeft besloten gegevens te verstrekken aan team Communicatie van alle nieuwe kiesgerechtigden 

binnen de gemeente Ooststellingwerf. Hierbij gaat het om de naam en het woonadres van alle nieuwe 

kiesgerechtigden vanaf 22 maart 2021. 

7.                                  Nederlandse Schuldhulproute 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten een pilot te starten voor deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). En 

daarvoor: 

1. Een overeenkomst voor de duur van een jaar aan te gaan met stichting Nederlandse Schuldhulproute. 

2. De kosten van € 6.207,- voor de dienstverlening die voortvloeit uit de overeenkomst te betalen uit budget 

schuldhulpverlening. 

Inwoners van de gemeente kunnen hierdoor op een laagdrempelige en anonieme manier hun financiële vragen 

stellen via één van de kanalen van de NSR. De aansluiting bij de NSR draagt bij aan een heldere schuldhulproute 

binnen de keten van financiële dienstverlening in Ooststellingwerf. 
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8.                                  Wijziging methodiek woningen Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college informeert de raad via een mededeling over de gebruiksoppervlakte voor woningen voor de taxaties in 

het kader van de Wet WOZ. 

 
 
 
 
 
 
 
9.                                 1/3-regeling sportaccommodaties 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema en Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten investeringen door sportverenigingen in sportaccommodaties die bijdragen aan een beter 

sportklimaat en de leefbaarheid vergroten mogelijk te maken. En daarvoor: 

1. De raad voor te stellen om het college een 1/3-regeling sportaccommodaties te laten opstellen op basis van 

de ASVO 2018 en het gedefinieerde begrippenkader en voorwaarden. 

2. De raad voor te stellen het college de bevoegdheid te geven om voor bijdrages á fonds perdu voor de jaren 

2022 tot en met 2025 € 100.000,- per jaar beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te verwerken in de 

eerstvolgende financiële rapportage nadat het college een besluit heeft genomen over een bijdrage á fonds 

perdu. 

3. De raad voor te stellen het college bevoegdheid te geven om voor renteloze leningen voor de jaren 2022 tot 

en met 2025 € 100.000,- per jaar beschikbaar te stellen. 

4. De raad voor te stellen dat zij via een mededeling worden geïnformeerd nadat het college een besluit heeft 

genomen over een bijdrage à fonds perdu en een renteloze lening. 

5. De raad voor te stellen de regeling in 2025 te evalueren. 

6. De raad voor te stellen voor de jaren 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de 

aanschaf van sportinventaris voor kleine sportverenigingen op basis van het gedefinieerde begrippenkader, 

de uitvoering neer te leggen bij het college en mee te nemen in een evaluatie. 
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