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1.                             Vervolg advies principeverzoek Schansdijk 15 te Waskemeer 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Tot voor kort werd het perceel als tuincentrum en kwekerij gebruikt. Aangezien er geen opvolger is, heeft men besloten om 
de werkzaamheden te beëindigen en het perceel inclusief opstallen te koop te zetten. Van een potentiële koper is het 
verzoek gekomen of de gemeente mee wil werken aan het wijzigen van gehele perceel naar de bestemming naar Wonen. Dit 
gebruik is in strijd met het bestemmingsplan. Het college verleent in principe medewerking aan het wijzigen van de 
bestemming van het perceel aan de Schansdijk 15 in Waskemeer van ‘Detailhandel – tuincentrum’ en ‘Agrarisch – kwekerij’ 
naar ‘Wonen’ voor de duur van twee jaar. Door het wijzigen van de bestemming wordt leegstand voorkomen en kan de 
bestaande bedrijfswoning als reguliere woning worden gebruikt. 

 
2.                            Reststoffen Energie Centrale (REC), Harlingen 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Memo aan de raad over stand van zaken wat betreft REC Harlingen. Het college gaat akkoord met de memo aan raad. 

 
3.                                    Schriftelijke vragen nr. 13 van D66 aan het college over "Opheffen wooncontingent door Provincie" 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 8 maart 2019 heeft het college vier vragen van de fractie van D66 (nr. 13) ontvangen met het onderwerp: “Opheffen 
wooncontingent door Provincie”. De vragen zijn beantwoord in een mededeling aan de raad. Het college is akkoord met deze 
beantwoording. 
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4.                                     Bezwaarschrift meetwijze Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 10 januari 2019 is in een brief bezwaar aangetekend tegen een brief van het college van 18 december 2018. Deze brief is 
een antwoord op vragen die op 29 oktober per brief naar wethouder Bos en per email naar ambtenaar van VTH zijn gestuurd. 
Het college heeft besloten het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

 

 
5.                                Samenwerkingsverband Streekagenda Zuidoost Fryslan 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het huidige samenwerkingsverband Streekagenda Zuidoost Fryslân- stopt op 31 december 2019. Maar daarmee is het werk 
in regio nog niet af. De 5 gemeenten in de regio Zuidoost willen de regionale samenwerking behouden. In het bestuurlijk 
overleg van de Streekagenda op 7 februari 2019 is afgesproken om een gezamenlijke brief aan de provincie te sturen 
namens de betrokken gemeenten ten behoeve van de coalitieonderhandelingen. De brief zal na akkoord door de gemeente 
Heerenveen worden verzonden namens de 5 gemeenten. Het college van de gemeente Ooststellingwerf is akkoord met de 
brief.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

6.                                  Tarievenaanpassing sporthallen en gemeentelijke gymnastieklokalen, seizoen 2019 - 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college van B&W heeft besloten de tarieven voor het verenigingsgebruik van de sporthallen en de gemeentelijke 
gymnastieklokalen trendmatig te verhogen conform CPI-alle bestedingen van april 2018. De tarieven gaan hierdoor per 1 
augustus 2019 omhoog met 1,1%. De exploitanten van de sporthallen De Boekhorst in Oosterwolde (Laco), De Bongerd in 
Haulerwijk (Laco), De Steegdenhal in Appelscha (R&Hcentre) en de gymnastieklokalen van het Stellingwerf College volgen 
voor de verhuur van hun sportaccommodaties het gemeentelijke tarievenbeleid. Met Laco en Racket- & Healthcentre is dit 
vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. 

 
 
7.                                  Wijziging begroting FUMO 2019 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De FUMO heeft begin april een wijziging op de begroting FUMO 2019 naar de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling FUMO opgestuurd. De deelnemers krijgen de gelegenheid om, indien dat wordt gewenst, tot uiterlijk 23 mei 2019 een 
zienswijze tegen deze financiële stukken in te dienen. Normaal gesproken zou ook de ontwerpbegroting FUMO 2020 voor een 
zienswijze worden voorgelegd. Het DB van de FUMO heeft er echter voor gekozen dit later in het jaar te gaan doen (eind juni). 
Reden is dat de impact van de implementatie van het Besluit VTH dan bekend is en dit gelijk kan worden verwerkt in de 
ontwerpbegroting FUMO 2020. Door dit mee te nemen verwacht men een gedegen en volledige ontwerpbegroting 2020 
FUMO. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om wel een zienswijze in te dienen tegen de wijziging begroting FUMO 2019. 
Daarnaast stelt het college de reactiebrief aan de FUMO op de wijziging begroting 2019 zijnde de tekst van de brief vast en 
stuurt deze ter instemming aan de gemeenteraad. 
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8.                                   Kuinderweg 1 Vervolg 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Aan de Kuinderweg 1 in Makkinga wordt door een agrarisch bedrijf als nevenfunctie een mestvergister toegestaan onder 
strikte voorwaarden. Vanaf 2014 wordt het bedrijf er op gewezen dat de bouw van de mestbassins en het gebruik van de 

mestvergister moet worden herbeoordeeld. De bouwwerken en het gewenste gebruik zijn niet in een planologisch kader 

geregeld.  Er loopt een handhavingszaak tegen de bouw van een mestbassin. De ondernemer heeft aangegeven te willen 

meewerken aan het opstellen van een bestemmingsplan zodat de (aanvaardbare) gebouwen en activiteiten planologisch zijn 
geregeld. Dit bestemmingsplan moet het kader bieden waarbinnen het bedrijf zich de komende 10 jaar kan ontwikkelen. De 
ondernemer wordt per brief uitgenodigd voor een gesprek over de te volgen procedure om te komen tot een ruimtelijk plan 
waarbinnen de bedrijfsactiviteiten passen. Het college stemt in met het versturen van de uitnodigingsbrief. 
Ondanks de bereidwilligheid van de eigenaar om te komen tot een bestemmingsplan is de bouwactiviteit nu nog strijdig met 
het bestemmingsplan. De eigenaar heeft het bassin afgebouwd nadat er een bouwstop is opgelegd. Het college heeft 
daarom ingestemd met het versturen van de brieven ‘voornemen invordering van de verbeurde dwangsom’ en daarmee het 
voornemen om een invorderingsbesluit te nemen schriftelijk kenbaar gemaakt. Daarnaast stemt het college in met het 
versturen van een mededeling naar de raad over dit onderwerp. 
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9.                                    Subsidie Onderzoek borging Stichting Wel-Zijn op Dorpse schaal 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds 2015 kennen we het project Wel-Zijn op Dorpse Schaal (WODS) in Oldeberkoop. Vanuit het multifunctionele gebouw 
‘MeJander’ organiseert men betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau bv dagactiviteiten voor ouderen, 
dagbesteding voor mensen met een beperking en activiteiten voor diegenen die hun baan hebben verloren. Feitelijk is dit een 
vorm van indicatievrije dagbesteding. Dit burgerinitiatief werkt vraaggericht (op basis van de behoeften van de inwoners), een 
persoonlijke benadering, koppelt inwoners aan elkaar (lokale vrijwilligerscoördinatie) en brengt mensen die eenzaam zijn 
samen. Steeds met de eigen kracht van de inwoner als uitgangspunt en gebruik makend van informele netwerken en 
vrijwilligers. 
Het college stelt de raad voor om een onderzoek te starten dat moet leiden tot aanbevelingen over de manier waarop de 
activiteiten van de Stichting Welzijn op Dorpse Schaal kunnen worden geborgd. Hiervoor een budget van € 10.000 
beschikbaar te stellen, waarvan € 5.000 vanuit het budget overheidsparticipatie en € 5.000 uit het WMO budget. Het 
Raadsvoorstel hierover vast te stellen. En na besluitvorming door de raad de Stichting via een concept-beschikking op de 
hoogte te stellen van het besluit. 

 
 
10.                                  Verlengen aansluiting klachtencommissie SMWF 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het Gebiedsteam verleent lichte ondersteuningstrajecten op grond van de Jeugdwet. Voor deze lichte ondersteuning geldt 
het Gebiedsteam als aanbieder in de zin van de Jeugdwet. De Jeugdwet vereist dat aanbieders beschikken over een 
klachtenreglement en een klachtencommissie. De klachtenprocedure die de Jeugdwet voor aanbieders vereist wijkt op 
diverse punten af van de algemene klachtenprocedure van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze processen 
zijn niet onderling uitwisselbaar. Dit geldt temeer omdat de Gemeente Ooststellingwerf voor het Awb-klachtrecht een 
klachtenfunctionaris heeft, terwijl de Jeugdwet voor aanbieders een klachtencommissie vereist. Om die reden is in 2018, na 
positief advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de Ondernemingsraad, besloten tot aansluiting bij de 
Klachtencommissie van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân voor de aanvankelijke periode van een jaar, waarbij de 
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deelname geëvalueerd zou worden. De Klachtencommissie heeft tot dusver geen klachten tegen de gemeente 
Ooststellingwerf behandeld. Er bestaat dan ook geen ervaring om de regeling en de samenwerking met SMWF te kunnen 
evalueren. Daarom is gekozen om de bestaande aansluiting zonder evaluatie te verlengen met de periode van een jaar en te 
gaan evalueren zodra er voldoende ervaringen zijn. Het college informeert de raad d.m.v. een mededeling. 


