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Nummer 8 – 2 maart 2021 

 

1.                                Vaststelling eenmalige subsidie Het Fonds 2019 Duurzaam Sporten in Makkinga 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bij de uitvoering van Het Fonds Nieuwe Stijl is in de periode 2019 aan 26 projecten subsidie toegekend 
conform de Subsidieregeling Het Fonds 2018- 2021 en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 
2018 (ASVO 2018). Elf projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. 
Van deze projecten moet de hoogte van het subsidiebedrag nog door uw college worden vastgesteld op 
basis van de verantwoording van de behaalde resultaten. De verantwoording en de aanvraag tot vaststelling 
moet worden ingediend binnen 13 weken na afronding van het project (ASVO 2018 artikel 14 en 15). Op 
basis hiervan wordt binnen 13 weken het definitieve subsidiebedrag vastgesteld (ASVO 2018 artikel 16). 
Voor de aanvragen van Het Fonds in 2019 betekent dit dat de aanvraag tot subsidievaststelling dient plaats 
te vinden binnen drie maanden na afronding van het project, maar uiterlijk voor 1 april 2022. Het college heeft 
besloten de aan de Sportclub Makkinga, bij beschikking van 10 december 2019, uit ‘Het Fonds’ (Nieuwe Stijl) 
verleende subsidie van € 20.000, voor het project ‘Duurzaam sporten in Makkinga, vast te stellen. 

2.                                 Subsidie 2021, Stellingwerver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om de Stellingwerver Schrieversronte voor het jaar 2021 een subsidiebedrag van € 
26.390,- te verlenen voor de uitvoering van het beleid Lokaal Cultuurbehoud.  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

3.                                 Subsidie Coöperatieve vereniging Kunst & Coo 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met de jaarlijkse subsidie van € 274.780 voor het jaar 2021 aan 
Coöperatieve vereniging Kunst & Coo. 

4.                                  Vaststelling project Het Fonds 2019 Transitie Multifunctioneel Sportpark Oosterwolde 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bij de uitvoering van Het Fonds Nieuwe Stijl is in de periode 2019 aan 26 projecten subsidie toegekend 
conform de Subsidieregeling Het Fonds 2018- 2021 en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 
2018 (ASVO 2018). Elf projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. 
Van deze projecten moet de hoogte van het subsidiebedrag nog door uw college worden vastgesteld op 
basis van de verantwoording van de behaalde resultaten. De verantwoording en de aanvraag tot vaststelling 
moet worden ingediend binnen 13 weken na afronding van het project (ASVO 2018 artikel 14 en 15). Op 
basis hiervan wordt binnen 13 weken het definitieve subsidiebedrag vastgesteld (ASVO 2018 artikel 16). 
Voor de aanvragen van Het Fonds in 2019 betekent dit dat de aanvraag tot subsidievaststelling dient plaats 
te vinden binnen drie maanden na afronding van het project, maar uiterlijk voor 1 april 2022. Het college heeft 
besloten om de aan de Tennisclub Oosterwolde, bij beschikking van 10 december 2019, uit ‘Het Fonds’ (Nieuwe 
Stijl) verleende subsidie van € 25.000,- voor het project “Transitie Multifunctioneel Sportpark”, vast te stellen.  
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5.                                Vaststelling subsidie Fonds Ooststellingwerf project MFS Donkerbroek 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Bij de uitvoering van het Fonds Ooststellingwerf is in de periode 2016-2017 aan 47 projecten subsidie 
toegekend conform de Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016 (SFOW 2016) en de Algemene 
Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 (ASVO 2015). 29 projecten kregen een bedrag hoger dan 
€10.000 toegekend. Van deze projecten moet de hoogte van het subsidiebedrag nog door B&W worden 
vastgesteld op basis van de verantwoording van de behaalde resultaten.  Het moment van vaststelling hangt af van 
de uitvoeringsperiode en de verantwoordingstermijn. De verantwoording en de aanvraag tot vaststelling moet 
worden ingediend binnen 13 weken na afronding van het project (ASVO 2015 artikel 14 en 15). Op basis hiervan 
wordt binnen 13 weken het definitieve subsidiebedrag vastgesteld (ASVO 2015 artikel 16). Het betreft hier de 
vaststelling van het laatste project uit ronde 3. Het college heeft besloten om de eenmalige subsidie uit het Fonds 
Ooststellingwerf voor een project uit de derde ronde vast te stellen. 

6.                                Vervolg regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19 i.r.t. Reumapatiëntenvereniging 
                                   "Oosterwolde e.o". 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om de Reumapatiëntenvereniging "Oosterwolde e.o." te ondersteunen om de financiële 
gevolgen van COVID-19 te kunnen opvangen en daardoor de wegvallende subsidie van Reuma-Nederland van € 
2.500 voor € 500 te compenseren. De Reumapatiëntenvereniging "Oosterwolde e.o." vraagt de gemeente om 
financiële ondersteuning voor de wegvallende subsidie van Reuma-Nederland van € 2.500 en voor de aan Laco BV 
betaalde kosten van het niet gebruiken van het zwembad Boekhorst. 
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7.                                 Vervolg regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19 i.r.t. tot verzoek om heroverweging van 
                                    SV Donkerbroek, afdeling gymnastiek. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 6 oktober 2020 heeft het college het volgende besloten: (1) De Regeling tegemoetkoming sportaccommodaties 
COVID-19 toe te passen op de gymlokalen over de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 en aanvraag in te dienen, 
(2) de in rekening gebrachte huur over deze periode kwijt te schelden en (3) de huurders hierover schriftelijk te 
informeren. Het collegebesluit is uitgevoerd en de huur is kwijtgescholden. Op 4 november 2020 heeft SV 
Donkerbroek een verzoek tot heroverweging ingediend. SV Donkerbroek is van mening dat ook de huur over de 
maand juni in aanmerking komt voor kwijtschelding omdat het gymnastieklokaal nog was gesloten vanwege COVID-
19. Het college heeft besloten naar aanleiding van het verzoek om heroverweging van SV Donkerbroek, afdeling 
gymnastiek, geen huur te innen voor gymnastieklokalen indien de gemeente de gymnastieklokalen sluit. 
 
Daartoe: 

1. De in rekening gebrachte huur over de periode 1 juni tot en met 3 juli 2020 voor alle gebruikers van de 
gymnastieklokalen terug te betalen. 

2. Geen huur in rekening te brengen bij gebruikers van de gymnastieklokalen over de periode vanaf 16 
december 2020 tot het moment dat de gymnastieklokalen weer ter beschikking worden gesteld. 

3. Bij het Ministerie van VWS navragen of de ontvangen vergoeding tegemoetkoming sportaccommodaties 
(€ 4.365,78) kan worden behouden. 
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8.                                 Principeverzoek bouw drie woningen Boerestreek Appelscha 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De gemeente heeft een verzoek gekregen tot het mogen bouwen van drie vrijstaande woningen aan de Wester Es 
in Appelscha, in het gebied dat ligt tussen Wester Es 1 en de Kamelenmarkt. De gemeente wil hieraan geen 
medewerking verlenen omdat het gebied deel uitmaakt van het buitengebied. Hierin is het bouwen van 
burgerwoningen niet toegestaan. Bovendien is in het Raadsprogramma 2018-2022 opgenomen dat inbreiding voor 
uitbreiding gaat. Het verzoek gaat over een uitbreidingslocatie. Dat is dus in strijd met het beleid van de 
gemeenteraad. Ook vermindert de bouw van de woningen het zicht op het buitengebied vanuit het dorp. Het college 
heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot de bouw van drie woningen op een perceel 
gelegen aan de Boerestreek te Appelscha. 

 
 
 
9.                                 Verzoek om handhaving werkzaamheden terrein Prikkedam 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 11 januari 2021 is een verzoek om handhaving ingediend tegen de werkzaamheden met groot materieel op 
motorcrossbaan Prikkedam. Ook zou er op een zaterdag een motor hebben gecrost na afloop van de 
werkzaamheden. Naar aanleiding van dit verzoek om handhaving is een toezichthouder op locatie geweest en heeft 
kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van groot onderhoud waarbij grote machines zijn gebruikt. Het plegen 
van (groot) onderhoud is zonder vergunning toegestaan en er is dus geen strijdige situatie geweest. Ook is niet 
vastgesteld dat er een motor heeft gecrost. Wegens het ontbreken van een strijdige situatie moet het verzoek om 
handhaving dan ook worden afgewezen. Het college heeft besloten het verzoek van 11 januari 2021 om 
handhavend op te treden tegen de werkzaamheden op motorcrosslocatie Prikkedam af te wijzen. 
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10.                              Bladruimen - bladkorven - dierenwelzijn 

Portefeuillehouder Marian Jager-Wöltgens 

Besluit college In het najaar wordt het blad wat is gevallen op gras en/of bloemen en kruidenrijke vegetaties op bulten geblazen. 
Deze bulten met blad kunnen als schuilplaats dienen voor dieren. Bij het opruimen van de bladbulten kunnen de 
aanwezige dieren als gevolg van het geluid waarschijnlijk wel op de ‘vlucht’ gaan. Echter, onze medewerkers van de 
afdeling Openbare Ruimte, die een opleiding hebben gevolgd in het kader van de Wet natuurbescherming, kunnen 
zich niet herinneren dat zij de afgelopen jaren dieren hebben gezien die zich in het blad hebben verstopt. Juist om 
voldoende schuil- en nestgelegenheid aan de dieren te bieden blijft het blad wel zoveel mogelijk in de beplanting 
liggen. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de Mededeling aan de Raad over het dierenwelzijn in 
relatie met bladruimen en bladkorven. 

11.                               Preventie en handhaving alcohol 2021-2024 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met het preventie- en handhavingsplan alcohol en middelen 2021-
2024 en de gemeenteraad te verzoeken om het preventie- en handhavingsplan alcohol en middelen 2021-2024 vast 
te stellen.  
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12.                               Continuering meld- en adviespunt verward gedrag GGD 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Via het 'meld- adviespunt verward gedrag' kan eenvoudig een melding gedaan worden over een zorgwekkende 
situatie waardoor sociaal kwetsbare personen of gezinnen eerder in beeld komen en kunnen worden begeleid naar 
passende ondersteuning. Het meldpunt is ook van belang bij meldingen in het kader van de Wet Verplichte GGZ 
(Wvggz) en wordt bij ingang van de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein in 2022 verplicht. Het 
meldpunt wordt voor alle Friese gemeenten uitgevoerd door GGD Fryslân. Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met de instelling van een Fries Meld- en adviespunt verward gedrag. 
2. De uitvoering van het meldpunt te beleggen bij GGD Fryslân. 
3. De bekostiging van het meldpunt naar inwonertal te verdelen over de 18 Friese gemeenten. 
4. De afspraken vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst tussen de Friese Gemeenten en GGD 

Fryslân. 

13.                               Subsidie Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om in te stemmen met de toekenning van de jaarlijkse subsidie van € 565.567,- voor het 
jaar 2021 aan Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. 
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14.                               Eindrapport project invordering conversiedossiers 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van het ‘Eindrapport project invordering conversiedossiers’. 
2. De ‘Infobrief Eindrapport project invordering conversiedossiers’ in de vorm van een ‘mededeling aan de raad’ 

onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. 
3. Kennis te nemen van het bedrag wat gemeente Ooststellingwerf retour ontvangt en ten goede komt aan de post 

64810 Individuele voorziening natura Jeugd. 
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