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1.                            Afhandeling laatste afrondingspunten de Kampus te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de vastgestelde Voorjaarsrapportage 2018 zijn twee constructiefouten opgenomen i.r.t. de Kampus te Oosterwolde; (1) 
proceskosten verrotte dakopstanden en (2) ontbrekende verankering buitenwand gymzaal. 
Op basis van de rapportage van BDA van 27 juni 2017 heeft de Arbitragecommissie voor de bouw de aannemer veroordeeld 
voor het herstellen van de verrotte dakopstanden; de herstelwerkzaamheden zijn ondertussen naar tevredenheid uitgevoerd. 
Dit geldt ook voor de verankering van de buitenwand van de gymzaal. 
Het college stemt in om € 23.731,55 beschikbaar te laten stellen voor de afhandeling van de laatste afrondingspunten van de 
Kampus te Oosterwolde via de Voorjaarsrapportage 2019. 

 
 
2.                            Invulling motie Veiligheid Grindweg Nijeberkoop-Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college De verkeersveiligheid op de weg tussen Makkinga en Oldeberkoop wordt verbeterd. In overleg met de plaatselijk belangen 
van Makkinga, Oldeberkoop en Nijeberkoop worden er diverse verkeersmaatregelen genomen zoals snelheid remmende 
maatregelen, visuele wegversmalling en attentie verhogende kruispunten. Het hele gebied tussen Makkinga, Oldeberkoop, 
de Tsjonger en de N351 wordt een 60 km/uur zone.  
Het college stemt in met de voorgestelde maatregelen en gaat akkoord met het verkeersbesluit om 60 km/uur in te voeren in 
het gebied Makkinga-Oldeberkoop-Nijeberkoop en informeert de raad hierover.  
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3.                                  Motie kunstwerk Nanningaweg 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de raadsvergadering van 19 juni 2018 is een motie ingediend waarbij het college is verzocht de mogelijkheid te 
onderzoeken voor het plaatsen van een kunstwerk aan de Nanningaweg. Naar aanleiding van de motie is er eerst een 
verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een kunstwerk te realiseren. 
Er is geïnventariseerd wat er moet gebeuren om de motie uit te voeren en er is een globale kostenraming gemaakt van de 
benodigde personele inzet en financiën voor de uitvoering. Het college heeft besloten om gezien de aangedragen informatie 
en argumenten, de motie niet uit te voeren en de raad hiervan op de hoogte stellen middels een mededeling. 

 
 
 
 
4.                                   Onderzoek kleine windturbines 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Windenergie is als bron van duurzame energie in Ooststellingwerf een nog nauwelijks ontwikkelde energiebron. Vanuit de 
zorg voor het landschap (landschapsvervuiling en/of kans op fysieke overlast (geluid, zicht etc…) is in de provincie Fryslân 
een behoudend windenergiebeleid ontwikkeld. Echter kan windenergie een bijdrage leveren aan de energietransitie naar 
duurzame energie. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van zogenaamde kleine windturbines is in opdracht 
van het samenwerkingsverband Streekagenda Zuidoost Fryslân onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke kansen van kleine 
windturbines in onze regio. 
Het college heeft kennisgenomen van het onderzoek naar de mogelijkheden van kleine windturbines in Zuidoost Fryslân. Het 
onderzoek is aanleiding om gezamenlijk met de andere gemeenten uit Zuidoost Fryslân het provinciale bestuur te verzoeken 
haar beleid te heroverwegen en de plaatsing van kleine windturbines mogelijk te maken. 
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5.                              Inkoop Wmo 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2015 zijn in OWO verband contracten afgesloten met zorgpartijen, die huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding etc. 
bieden. Deze contracten (280) lopen op 31 december 2019 af. Ter voorbereiding op de inkoop vanaf 1 januari 2020 is, 
opnieuw in OWO verband, een uitgangspuntennotitie opgesteld. Het college heeft de uitgangspuntennotitie Wmo inkoop 
2020 en de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld. Ook is de uitgangspuntennotitie ter 
kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. 

 

6.                                Intrekking verouderde verordeningen 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Voor de herbenoeming van de burgemeester in 2011 en 2017 is een tweetal verordeningen vastgesteld. Op grond van deze 
verordeningen is zowel in 2011 als in 2017 een commissie ingesteld. De beide verordeningen bepalen dat de commissie voor 
de herbenoeming ontbonden is zodra de herbenoeming een feit is. De beide verordeningen zijn materieel uitgewerkt, zij 
dienen geen doel meer. Beide verordeningen zijn echter niet ingetrokken. Door de intrekking worden deze ‘dode letters’ 
geschrapt. Het college stelt de raad voor om de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, 
vastgesteld op 19 april 2011 en de verordening op de commissie herbenoeming burgemeester, vastgesteld op 14 februari 
2017, in te trekken. 
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7.                                Principeverzoek Van Emstweg 85 te Appelscha 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 7 maart 2019 heeft initiatiefnemer het college verzocht medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 
’Horeca’ naar de bestemming ‘Wonen’. De vorige gebruiker (de Jongens van Outdoor) heeft sinds enige tijd de 
werkzaamheden en bijbehorende activiteiten verplaatst naar een nieuw pand aan de Boerestreek te Appelscha. Het voormalige 
pand is niet meer in gebruik en staat sindsdien leeg en in de verkoop. Een potentiële koper verzoekt het college in principe 
medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging van ‘Horeca’ naar ‘Wonen’. 
Het college heeft besloten om voor de duur van twee jaar in principe medewerking te verlenen aan het wijzigingen van de 
bestemming van het perceel aan de van Emstweg 85 in Appelscha (kadastraal bekend Makkinga, sectie C, nummer 5192) 
‘Horeca’ naar ’Wonen’ onder de voorwaarden dat: 
- alle bedrijfsactiviteiten worden gestaakt en gestaakt blijven; 
- de ruimtelijke uitstraling van een woning wordt gewaarborgd; 
- voor het overige de reguliere regels van de bestemming ‘Wonen’ binnen bestaand bebouwd gebied van overeenkomstige 
toepassing zijn. 

8.                                 Aanwijzing toezichthouders Wetterskip 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het kader van efficiënt toezicht is samenwerking met de toezichthouders van het Wetterskip Fryslân wenselijk. Om ook in 
Ooststellingwerf toezicht te kunnen houden op specifiek aangegeven wet- en regelgeving dienen de toezichthouders van het 
Wetterskip formeel aangewezen te worden. Zij kunnen dan tijdens hun reguliere werkzaamheden een "oog- en oorfunctie" 
voor de gemeente vervullen. De gemeente is en blijft bevoegd om te besluiten of er wel of niet handhavend wordt 
opgetreden. 
Het college heeft besloten om de buitengewone opsporingsambtenaren en/of toezichthouders van het Wetterskip Fryslân aan 
te wijzen als toezichthouder voor de gemeente Ooststellingwerf voor wat betreft de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. En het aanwijzingsbesluit vast te stellen conform het 
conceptbesluit. 


