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1.                           Uitvoeringsplan drugsaanpak Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Drugsproblematiek is een onderwerp dat veelvuldig ter sprake komt. Het is dan ook een probleem wat onze aandacht blijft 
vragen. Het uitvoeringsplan drugsaanpak Ooststellingwerf beschrijft de drugsaanpak vanuit het veiligheidsdomein, het richt 
zich op drugsproductie, drugshandel en de gevolgen van gebruik van drugs op de openbare orde en veiligheid. De gevolgen 
voor de openbare orde en veiligheid zijn onder andere brandgevaar, vervuiling, aanwezigheid georganiseerde criminaliteit, 
dumpen van gevaarlijke stoffen en het gevoel van onveiligheid van de inwoners. Het college heeft het uitvoeringsplan 
drugsaanpak Ooststellingwerf vastgesteld en ter kennisgeving gestuurd aan de raad.  

 
 
2.                           Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Bovenweg te Donkerbroek 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Op 11 juli 2017 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg 27-29’ in procedure te 
brengen. Vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 2017 heeft dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor het indienen 
van zienswijzen. In die periode zijn er tien zienswijzen ingediend. 
Op 30 oktober 2018 heeft het college de raad voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Vervolgens is 
na de raadscommissievergadering Ruimte van 20 november 2018 de gebleken dat er geen ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage heeft gelegen. Dit had tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan moeten 
plaatsvinden. Op basis hiervan is het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan op 4 
december 2018 teruggetrokken van de agenda van de raad.  
Het college stemt in met het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder. En laat in navolging van het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg 27-29’ dit ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage 
leggen. 
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3.                                  Mededelingen aan de raad over de Taalnota Ooststellingwerf en de subsidie aan  de Stellingwarver 

Schrieversronte. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Bij de behandeling van de Taalnota Ooststellingwerf in de raadscommissievergadering van 12 maart 2019, zijn vragen 
gesteld. Om deze vragen te beantwoorden zijn twee mededelingen aan de raad opgesteld. Het college gaat akkoord met de 
beantwoording om de raad te informeren over de taalnota en het vernieuwde subsidieproces bij de subsidiering aan de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

 
 
 
 
4.                                  Inclusief Ooststellingwerf 2019 - 2021 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Huidig beleid over de Participatiewet (2015 – 2018) is sinds vorig jaar (2018) niet meer geldig. Sinds de invoering van de 
Participatiewet is er veel veranderd, waardoor het beleid niet meer aansluit bij de huidige situatie. Samen werken we aan een 
inclusief Ooststellingwerf, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen 
meedoen. Hier hoort een passend beleid bij. 
Het college stelt de raad voor om de beleidsnotitie ‘Op weg naar een inclusief Ooststellingwerf’ 2019 – 2021’ vast te stellen. 
En voor 2019 via de voorjaarsrapportage incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen voor het participatie werkdeel. 
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5.                             Vaststelling Bestemmingsplan 'Oosterwolde Dertien Aprilstraat 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat op de hoek van de Dertien Aprilstraat en de Snellingerdijk een gebouw kan worden 
gebouwd waarin op de begane grond een supermarkt zich kan vestigen en waar enige ruimte is voor andere detailhandel, 
publieksgerichte dienstverlening en/of lichte horeca. In drie woonlagen kunnen 11 appartementen worden gerealiseerd voor 
de particuliere markt en 44 zorgappartementen. Het college stemt in met de beantwoording van de binnengekomen 
zienswijzen, zoals verwoord in de Zienswijzennota. En legt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor.  

 
 
6.                               Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In de raadscommissievergadering Ruimte van 12 maart 2019 is gebleken dat het vaststellen van het bestemmingsplan Oude 
Dorp Oosterwolde, zoals het college dat heeft voorgesteld, nog niet rijp voor besluitvorming wordt geacht. Daarom staat het 
voorstel niet op de agenda van de raadsvergadering van 26 maart 2019. 
Het al dan niet vaststellen van een bestemmingsplan is niet alleen een politieke keuze, maar ook een juridische handeling. 
Het college heeft daarom juridisch advies ingewonnen over de situatie die is ontstaan. Er is meer tijd nodig om de (juridische) 
mogelijkheden en gevolgen van de ontstane situatie te onderzoeken.  
Het college stelt daarom de raad voor om: 
1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gebieden, zoals aangegeven op de bijbehorende kaart 
NL.IMRO.0085.VbbOosterwolde-VG02, en daarmee te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze 
gebieden; 
2. te bepalen dat: 
a. het verboden is om het gebruik van de in dit besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen; 
b. het college van burgemeester en wethouders ontheffing van het bepaalde onder a. kan verlenen als het gebruik niet 
activiteiten betreft die meer mogelijkheden bieden dan in de oude planologische situatie (het bestemmingsplan Oosterwolde - 
Kom, vastgesteld 11 november 2003) het geval was; 
3. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt de dag na bekendmaking hiervan. 
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7.                               Mededeling aan de raad over principebesluit Zonnepark Duistereweg 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 29 januari heeft het college ingestemd met het principeverzoek over een zonnepark aan de Duisterweg te Oosterwolde, 
ten noorden van de N381.  Het college stemt in om met een mededeling aan de raad m.b.t. het principebesluit Zonnepark 
Oosterwolde Duistereweg de raad te informeren.  

 
 
8.                             Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In het Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf stond per abuis eenmaal de naam Weststellingwerf 
genoemd. Nadat deze memo in het college is geweest, wordt het aangepaste besluit officieel bekend gemaakt. Het college 
neemt kennis van de inhoud van de memo, zodat de besluitvorming op de juiste wijze gecommuniceerd kan worden.  
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9.                               Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Ooststellingwerf 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: BAG) inwerking getreden. De BAG bevat 
gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Het Kadaster beheert de landelijke 
voorziening BAG (LV-BAG) waarop alle gemeenten zijn aangesloten en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met 
een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. Per 1 juli 2018 is de Wet BAG gewijzigd. Het is wenselijk om deze 
wijzigen over te nemen in de verordening naamgeving en nummering (adressen) en deze opnieuw vast te laten stellen. Het 

college heeft daarom besloten om de raad voor te stellen de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente 

Ooststellingwerf 2013’ vastgesteld d.d. 23 april 2013 in te trekken en de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
gemeente Ooststellingwerf 2019’ vast te stellen. 

10.                               Beslissen op bezwaarschrift 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Beslissing op bezwaarschrift. Bezwaar ingediend tegen verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 
appartementen in het voormalige zwembad op de locatie De Slatten 32 te Oosterwolde. Het college neemt kennis van het 
advies van de adviescommissie bezwaarschriften en verklaart het ingediende bezwaarschrift gegrond. Daarnaast heeft het 

college besloten om de motivering van het besluit tot verlening van de vergunning aan te vullen met een geluidsonderzoek en 

de onderbouwing van de parkeernormen en de verleende vergunning (OV-2018-1995) in stand te laten. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

 

11.                                Brief stuurgroep Caparis 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In december 2018 is er een update gegeven over de actuele planning en besluitvorming omtrent de GR SW Fryslân en 
Caparis N.V. De raad heeft toen namens de stuurgroep governance Caparis een brief ontvangen over de voortgang. Naar 
verwachting zou er in maart 2019 meer bekend zijn en wordt dit teruggekoppeld. Het college neemt kennis van de 
mededeling en legt deze voor aan de gemeenteraad. 

12.                                Subsidieverzoek inzet sleutelpersonen 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In de pilot samenhangende aanpak statushouders wordt naast een integrale werkwijze ook ingezet op het opzetten van een 
pool van sleutelpersonen. Stichting Scala vraag nu subsidie voor de uitvoering van dit onderdeel van de pilot. Het college 
heeft besloten om stichting Scala de gevraagde subsidie van €13.909,10 te verlenen voor het opzetten van een pool van 
sleutelpersonen en in de subsidiebeschikking als voorwaarde opnemen dat de sleutelpersonen het gebruik van het 
Nederlands door statushouders stimuleren. 
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13.                                Subsidie Liante 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Wij verlenen jaarlijks een subsidie aan de Stichting Zorggroep Liante voor de uitvoering van Dagopvang en Sociale 
Recreatie. Dit vindt dagelijks plaats op de locatie Rikkingahof in Oosterwolde, voor bewoners en inwoners van de wijk 
eromheen. In de beschikking 29 november 2016 heeft het college besloten om over 2017 een subsidie van € 22.723,- te 
verlenen. Liante heeft het verzoek ingediend tot vaststelling van deze subsidie. De subsidie is ingezet conform de 
toekenning. Het college stelt de subsidie daarom vast op € 22.723,-. 


