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1.                                        Informerende brief Regio Deal Raad 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Kernteam Regio Deal informeert met deze brief raadsleden, statenleden en algemeen bestuur over de voortgang van de Regio 
Deal. Het college stemt in met de brief aan de raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur van de zeven partijen die 
betrokken zijn bij de totstandkoming van de Regio Deal. 

 

 
 
2.                                          
                                           Verantwoording BAG, BGT en BRO in het kader van ENSIA 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht 
verantwoordingsstelsel voor  informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG). Het college stelt de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast in het kader van 
ENSIA. 
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3.                                        Aanpak Eikenprocessierups - uitvoering amendement Koolmees – 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2019 zijn er koolmezenkasten opgehangen om de eikenprocessierups te bestrijden. Daarnaast zijn er ook bermen ingezaaid 
met een bloemrijkmengsel en zijn er bloembollen geplant. Zowel het bloemmengsel als de bloembollen leveren voedsel voor de 
natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Het college stemt in met de mededeling aan de raad waarin de raad 
geïnformeerd wordt over de bestrijding van de eikenprocessierups. 
 

 
4.                                        Comprix Begroting 2020 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de zorgplicht om te voorzien in 
voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. Ook in het geval het gemeentebestuur  het openbaar onderwijs heeft 
verzelfstandigd, zoals in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Een gezonde financiële positie van 
het schoolbestuur is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de openbare scholen. Stichting Comprix heeft in 
art. 23 van het Bestuursreglement opgenomen dat de begroting ter kennisgeving wordt aangeboden aan de gemeenteraden 
van Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. 
Het college neemt de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021 - 2023 van de Stichting Comprix voor kennisgeving aan 
en stuurt een ‘Mededeling aan de Raad’ aan de Raadscommissie / Raad.. 
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5.                                   Evaluatie samenhangende aanpak statushouders 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In 2018 is er uit incidentele middelen budget beschikbaar gesteld om te komen tot een integrale aanpak statushouders. 
Uit de evaluatie ‘realiseren samenhangende aanpak statushouders’ blijkt dat de gekozen integrale werkwijze bijdraagt aan het 
vergroten van de participatie van statushouders in de samenleving. Er volgen nog adviezen over het vervolg op de 
samenhangende aanpak. Het college neemt kennis van de memo ‘evaluatie samenhangende aanpak statushouders’ en stuurt 
deze ter kennisgeving aan de raad.  

 
 
 
6.                                          Infobrief evaluatie CR SDF 2018 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De huidige ‘Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 ’ heeft een looptijd van 4 jaar en loopt af per 31 
december 2021. In de centrumregeling is bepaald dat de uiterlijk 1 oktober 2020 wordt geëvalueerd. De infobrief biedt informatie 
over het evaluatietraject. Het college neemt kennis van de ‘Infobrief evaluatie CR samenwerking SDF 2018’ en stuurt deze in 
een mededeling naar de gemeenteraad.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

 

 
 
 
7.                                          Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het doel van de adviesraad is om inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het 
sociaal domein; te functioneren als klankbordgroep voor zowel inwoners als college; en om een brug te vormen tussen inwoners 
en de gemeente Ooststellingwerf. Elk jaar evalueert de adviesraad middels het jaarverslag haar werkzaamheden. Met dit 
jaarverslag heeft de adviesraad haar werkzaamheden geëvalueerd over 2019. Het college neemt kennis van het jaarverslag 
2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. 

 
 
 
 
8.                                           Aanvulling beeldkwaliteitsplan woningbouw Donkerbroek 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het bestemmingsplan Donkerbroek- West is met betrekking tot de bouw van de woningen voorzien van een beeldkwaliteitsplan 
(BKP).  
In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken ingediend bij de gemeente voor bouwen van een woning op deze locatie. De 
ingediende plannen voldeden echter niet aan de eisen zoals omschreven in het vastgestelde beeldkwaliteitsplan uit 2014 
(opgesteld in 2013). 
Omdat het beeldkwaliteitsplan intussen 6 jaar oud is, plannen en inzichten zijn gewijzigd (gebruik duurzame materialen, 
toepassen van zonne-energie) lijkt het voor de hand te liggen om het huidige beeldkwaliteitsplan- Donkerbroek West- deels aan 
te passen om zo de mogelijkheid te bieden andere materialen toe te passen dan tot nu toe voorgeschreven is. 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met gewijzigde criteria Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de uitbreinding 
Donkerbroek- West en de gewijzigde criteria op te nemen in de welstandsnota. 
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9.                                   Aanvulling welstandsnota met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken ingediend bij de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen nabij een 
woning. Dit omdat er op het dak geen geschikte plaats is bijvoorbeeld i.v.m. constructie, of omdat de woning qua stand niet 
gunstig was gesitueerd. Om toch te kunnen voorzien in een eigen energiebehoefte werd besloten een aanvraag in te dienen 
voor het plaatsen van panelen op het erf van de woning. Het plaatsen van panelen is, in tegenstelling tot bijgebouwen, niet 
vergunningsvrij. Het plan dient derhalve te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Het college stelt de raad voor om in te 
stemmen met aanvullende welstandscriteria voor zonnevelden bij een woning en de aanvullende welstandscriteria op te nemen 
in de welstandsnota. 

 
 
 
10.                                          Proef maairobot op sportvelden 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is bij Sport het verzoek aangegeven om te onderzoeken wat maairobots kunnen 
betekenen voor de exploitatie en kwaliteit van de huidige sportvelden. Het lopende contract voor het onderhoud van de 
sportvelden loopt nog een aantal jaren. Vóór het einde van deze contractperiode doen we een proef met maairobots. Dan weten 
we welke voordelen dit kan bieden. In de Raadsvergadering van 12 november 2019 zijn, door het vaststellen van de begroting, 
middelen beschikbaar gesteld voor de proef met maairobots. De proef richt zich, naast de technische aspecten, met name op 
de samenwerking en het gezamenlijk kennis en ervaring opdoen (voor vereniging en vrijwilligers) met het werken met een 
robotmaaier.Het college gaat akkoord met de mededeling aan de raad over de proef maairobot op sportvelden. 
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11.                                   Principeverzoek Meester Lokstraat 13 in Ravenswoud 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een stal aan de Meester Lokstraat 13 in Ravenswoud aan de 
zuidzijde van de huidige bebouwing. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college 
heeft besloten hier voor de duur van twee jaar in principe medewerking aan te verlenen. 

 
 
12.                                  Principeverzoek Muldersweg 3 te Appelscha bedrijfsuitbreiding 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren van een aardappelloods aan de Muldersweg 3 in Appelscha aan 
de westzijde van de huidige bebouwing. Om dit mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. 
Het college heeft besloten om:  

1. In principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Veegplan 2018’ voor het perceel aan Muldersweg 3 in Appelscha (kadastraal bekend Makkinga, sectie H, 
555, 538 en 757) ten behoeve van de bouw en het gebruik van een aardappelloods onder de voorwaarde dat: 

 De landschappelijke inpassing wordt aangepast waarbij alle bebouwing achter de gevelrooilijn van de bedrijfswoning 
wordt gesitueerd en de bebouwing aan de straatzijde niet breder is dan 150 meter; 

 In de omgevingsvergunning een verplichtende voorwaarde wordt opgenomen voor het uitvoeren van de 
landschappelijke inpassing; 

 Wordt onderbouwd dat er sprake is van een goede verkeersontsluiting; 
 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. 
2. De raad, bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan of de inhoudelijke herziening van het omgevingsplan, 

voor te stellen de locatie als agrolocatie in het ruimtelijk plan op te nemen. 
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13.                                          Gevolgen Corona crisis voor ondernemers en ZZP-ers 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 16 maart 2020 heeft de VVD vragen gesteld n.a.v. de Coronavirus en de gevolgen voor ondernemers en ZZP-ers binnen de 
gemeente. Het college stuurt een mededeling aan de raad.  

 
 
 
 
14.                                           Principeverzoek Weeme 12A te Oldeberkoop 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Een principeverzoek is binnengekomen voor het realiseren van recreatiewoningen en camperplaatsen op het perceel aan De 
Weeme 12A in Oldeberkoop (kadastraal bekend Oldeberkoop, sectie F, nummer 636, 637 en 171). Om dit mogelijk te maken 
moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Het college heeft besloten hier voor de duur van twee jaar, onder voorwaarden, 
in principe medewerking aan te verlenen. De voorwaarden zijn dat het plan wordt voorzien van een goede landschappelijke 
inpassing en dat er sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu en een goede ruimtelijke ordening. 
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15.                                            WMO hulpmiddelen faillissement en aanbesteding 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft het bericht ontvangen dat het faillissement van onze gecontracteerde leverancier Hulpmiddelencentrum 
(HMC) in de rechtbank van Rotterdam is uitgesproken. Er is contact geweest vanuit Heerenveen (penvoerder namens HOWO 
rondom hulpmiddelen) met het HMC. Het college stuurt een mededeling over de WMO hulpmiddelen faillissement en 
aanbesteding aan de raad. 


