
 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

  

Nummer 13 – 10 april 2018 

 1.          Mandaat Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Er heeft een portefeuillewisseling plaatsgevonden. Eerst was wethouder Van Esch portefeuillehouder van zowel Onderwijs- 
als Jeugdbeleid. Inmiddels is burgemeester Oosterman de portefeuillehouder geworden van het Lokale Onderwijsbeleid. Het 
college heeft daarom besloten de burgemeester als portefeuillehouder Lokaal Onderwijsbeleid te mandateren voor het 
OOWO Op Overeenstemming Gericht Overleg). Daardoor is nu juridisch de juiste portefeuillehouder gemandateerd. 

2.              Benoeming abs. 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft besloten om de heer Niels Laarhuis te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij bezit namelijk 
inmiddels voldoende kennis van de burgerlijke stand om zelfstandig akten te kunnen opmaken. 
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3.              Extra inzet Verslavingszorg Noord Nederlaand (VNN) in de gemeente. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman en Engbert van Esch 

Besluit college Zie persbericht. 

4.               Maartcirculaire 2018. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De maartcirculaire 2018 van het gemeentefonds is gepubliceerd. De aanleiding hiervoor is het 
InterBestuurlijk Programma waarin tien opgaven zijn opgenomen. Het begrotingsperspectief na de maartcirculaire laat een 
zeer positief beeld zien. 
 
Het college heeft kennis genomen van de gevolgen van de maartcirculaire 2018. Zij hebben besloten om de raad op de 
hoogte brengen van de gevolgen van de maartcirculaire 2018 via bijgaande een brief. 
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5.              Bestemmingsplan parkeerterrein Nanningaweg te Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Aan de Nanningaweg in Oosterwolde is de voormalige Rabobank gesloopt. De locatie is tijdelijk ingericht ten behoeve van 
parkeren. Deze situatie wordt positief ontvangen. In de raadsvergadering van 20 december 2016 is besloten deze inrichting 
te behouden en planologisch vast te leggen. Er is één zienswijze binnengekomen. De raad wordt voorgesteld om in te 
stemmen met de beantwoording van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast wordt de raad voorgesteld 
het ontwerpbestemmingsplan  ontwerpbestemmingsplan ‘parkeerterrein Nanningaweg te Oosterwolde’ ongewijzigd vast te 
stellen en geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

6.               Bestemmingsplan woonkavel Duistereweg te Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Op 19 april 2016 is het bestemmingsplan ‘Woningbouw Duistereweg te Oosterwolde’ door de raad vastgesteld. In dat plan is 
de bouw van zeven woningen mogelijk gemaakt. Op 5 september 2017 is namens de initiatiefnemer (Theo Wijntjes BV) een 
principeverzoek ingediend om hier een achtste woning aan toe te voegen. Op 26 september 2017 heeft het college 
aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het toevoegen van een extra woonkavel. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 9 november tot en met 20 december 2017. Er is binnen deze 
termijn één zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld om: in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze op 
het ontwerpbestemmingsplan; het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonkavel Duistereweg te Oosterwolde’ ongewijzigd vast te 
stellen; en geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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7.                Brief aan Ministerie van EZ en Klimaat inzake aardbevingen en –trillingen. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De fractie van OoststellingwerfsBelang heeft op 3 februari 2018 een brief ontvangen waarin een inwoner uit Haulerwijk 
zorgen kenbaar maakt over de bodemdaling en aardbevingen n.a.v. aardgaswinningen in Noord-Nederland. De gemeente 
Ooststellingwerf (en Haulerwijk) grenst aan de provincies Drenthe en Groningen. Volgens de indiener van de 
brief is het een feit dat de gevaren die op de loer liggen niet stoppen bij gemeente- of provinciegrenzen. 
 
Op 20 februari 2018 heeft het college hierover een mededeling aan de raad gestuurd. Daarin staat de toezegging om een 
brief aan de minister van minister van Economische Zaken en Klimaat ons volgende collegestandpunt kenbaar te maken: Op 
het moment dat zich aardtrillingen of -bevingen voordoen die aantoonbaar gevolgen hebben voor de inwoners of gebouwen 
in onze gemeente Ooststellingwerf wordt het zogeheten Groninger schadeprotocol ook voor onze gemeente gehanteerd. 
 
Het college heeft daarom besloten om dit bij het Ministerie aan te geven. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
ontvangen een afschrift van deze brief. 

8.                Riolering en Water – PBOW breed d.d. 12 april 2018. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het college heeft ingestemd met de financiering van de Friese Waterambassadeur in 2018 en 2019 en het klimaat event voor 
de Friese bestuurders. De waterambassadeur vertegenwoordigd de Friese gemeenten binnen het domein water en riolering. 
Daarnaast heeft het college besloten pas  een standpunt in nemen over het aanwenden van overgebleven budget ten 
behoeve van de waterambassadeur uit 2017 voor het vergroten van waterbewustzijn en communicatie in 2018 en 2019 
wanneer er een duidelijk plan van aanpak ligt. 
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9.                Bestemmingsplan Zuideinde 51 te Fochteloo. 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Op 23 januari 2018 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 51 te Fochteloo op grond van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in 
de periode van 1 februari 2018 tot en met 14 maart 2018 ter inzage gelegen. In deze periode hebben wij geen zienswijzen op 
het plan ontvangen. Het college heeft daarom besloten de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan en geen 
exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
 

10.                Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor de bouw en het gebruik van een energieneutrale bedrijfswoning en 

-gebouw op het perceel Fruitier de Talmaweg 6c in Donkerbroek. 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Op 27 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw en het gebruik van een 
energieneutrale bedrijfswoning en -gebouw op het perceel aan de Fruitier de Talmaweg 6c in Donkerbroek. Het college heeft 
besloten om de raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven. Ook heeft het college besloten 
om de gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, onder de voorwaarde dat door de raad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven. De gevraagde omgevingsvergunning wordt definitief verleend wanneer op 
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen ontvankelijke zienswijzen zijn 
ingediend. 
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11.                Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zonnepark Molenbosch 

Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Op 25 augustus hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het 
gebruik van het Zonnepaneelveld Molenbosch bij Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar. Op 17 oktober 2017 heeft uw 
college besloten om: 
1. de raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven; 
2. de gevraagde omgevingsvergunning in ontwerp te verlenen, onder de voorwaarde dat door de raad een ontwerp-verklaring 
van geen bedenkingen wordt gegeven. 
 
De raad heeft op 19 december 2017 besloten om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te geven. Bij de behandeling 
van deze ontwerp-verklaring in de raad werd duidelijk dat er bij een deel van de inwoners van de omgeving van het 
voorgenomen zonnepaneelveld bezwaar was tegen de aanleg en/of bouw van het veld. Hierop heeft wethouder Van de Boer 
toegezegd bereid te zijn als voorzitter op te treden van het door de aanvrager van de vergunning voorgestelde overleg met 
onder andere de betreffende inwoners. Het doel van dit overleg was om te verkennen op welke manier aan de bezwaren 
tegen het zonnepaneelveld tegemoet kon worden gekomen. Om hiervoor (in de tijd) ruimte te maken heeft wethouder Van de 
Boer het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen tot een 
nog te bepalen moment uitgesteld. Gebruikelijk worden deze, na het verlenen of geven daarvan, binnen enkele weken 
daarna ter inzage gelegd. 
 
Het college heeft besloten om de raad te informeren met de mededeling over het overleg met inwoners van de omgeving van 
het voorgenomen Zonnepaneelveld Molenbosch. Ook heeft het college besloten om de ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepaneelveld Molenbosch 
bij Oldeberkoop voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. En om in te stemmen met het advies de ontwerp-
omgevingsvergunning na de terinzagelegging ambtelijk aan te (laten) passen naar aanleiding van het overleg met de 
inwoners van de omgeving van het voorgenomen zonnepaneelveld. 
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12.                Verantwoording BAG en BGT in het kader van ENSIA. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Met ingang van 2017 moeten gemeenten met behulp van ENSIA verantwoording afleggen over de informatieveiligheid. 
ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op 
de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Het college heeft besloten om de 
verantwoordingsrapportages BAG en BGT vast te stellen in het kader van ENSIA. Daarnaast wordt de raad voorgesteld 
kennis te nemen van de verantwoordingsrapportages BAG en BGT. 

13.                Budgetadviseur gebiedsteam. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college De tijdelijke functie 'budgetadviseur' binnen het gebiedsteam blijkt een groot succes. Landelijk en ook bij ons blijkt dat 80% 
van de hulpvragen gepaard gaat met financiële problemen. Gebiedsteams maar ook andere partijen doen een beroep op de 
expertise van de budgetadviseurs. De tussentijdse resultaten geven voldoende aanleiding om de tweejarige pilot om te zetten 
in een structurele situatie. Het college heeft kennisgenomen van de ‘tussenrapportage project schuldpreventie’. Het college 
heeft besloten om de tijdelijke functie preventiemedewerker (budgetadviseur) binnen het externe gebiedsteam om te zetten in 
een structurele functie. De middelen hiervoor worden bij de eerste marap uit het Armoedebeleid over te hevelen naar het 
externe gebiedsteam. De raad krijgt hierover mededeling. 
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14.                 Assurancerapport ENSIA, Collegeverklaring ENSIA, bijlagen DigiD en SUWI, LOR. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van het assurancerapport ENSIA; de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen 
m.b.t. DigiD en SUWI; het verbeterplan m.b.t. de DigiD-aansluitingen; en de Letter of Representation (LOR) – schriftelijke 
bevestiging bij de Assurance opdracht. Daarnaast heeft het college de Collegeverklaring ENSIA en de afzonderlijke bijlagen 
m.b.t. DigiD en SUWI vastgesteld en de Collegeverklaring ten behoeve van de vaststelling ondertekend. Daarnaast heeft het 
college de Letter of Representation (LOR) te ondertekend ten behoeve van de retourzending aan de auditor. 
 
Het doel hiervan is het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht 
verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op 
de BIG. 


