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1.                               ENSIA Assurance rapport 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie ‘Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Met het aannemen van de resolutie erkennen alle gemeenten 
het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het gemeentelijk 
basisnormenkader voor informatieveiligheid. In de resolutie hebben gemeenten afgesproken hun eigen toezichthouder, de 
gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over informatieveiligheid. Gemeenten roepen in de resolutie op om de 
verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen. Dit vormde de aanleiding voor de start van het project ENSIA. 
Het college heeft kennis genomen van het ENSIA Assurance rapport. 

 
2.                              Regenwater Haerenkwartier 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema, Jouke Jongsma 

Besluit college Voor het reconstrueren van de openbare ruimte van de wijk Haerenkwartier is een jaar geleden 2 miljoen euro beschikbaar 
gesteld door de gemeenteraad. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om op een alternatieve manier met 
regenwater om gegaan kan worden binnen de wijk. Er zijn verschillende opties onderzocht. Het college heeft de voorkeur 
uitgesproken voor variant C2, waarbij regenwater in de gehele wijk Haerenkwartier wordt geïnfiltreerd in de bodem. Deze optie 
kan niet betaald worden vanuit de eerdergenoemde € 2 miljoen. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad een extra budget van  
€ 650.000 gevraagd.  

 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

3.                                      Landschapsvisie Zuid-Oost Friesland 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema, Jouke Jongsma 

Besluit college Begin dit jaar is de Landschapsvisie Zuidoost Friesland 2018-2028 opgeleverd als actualisatie van het Landschapsbeleidsplan 
Zuid-Oost Friesland 2004-2014. De opdracht voor een actualisatie van het landschapsbeleidsplan 2004-2014 Zuid-Oost 
Friesland is begin 2015 verleend. Opdrachtgever is de gemeente Weststellingwerf namens de vijf gemeenten in Zuid-Oost 
Friesland, Wetterskip Fryslan en de provincie Friesland. Het project maakt deel uit van de streekagenda Zuid-Oost Friesland. 
Het college stelt aan de raad voor om  deze visie ter kennisname aan te bieden aan de raad, met het advies hem niet in te 
zetten als toetsingskader, maar wel als informatiebron voor de omgevingsvisie. Daarnaast stelt het college de raad voor om in 
nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers een landschapsbiografie op te stellen die als inspiratiedocument en 
vertrekpunt kan dienen voor herstelprojecten in het landschap. 

 
 
4.                                       Landschapsbiografie Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college In juni 2018 werd het college benaderd door Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de Rijks Universiteit 
Groningen en verbonden aan het Kenniscentrum Landschap, met het voorstel een landschapsbiografie op te gaan stellen voor 
de gemeente Ooststellingwerf. Vanuit het Kenniscentrum is de landschapsbiografie als een bijzonder instrument, waarmee 
wetenschappelijke inzichten kunnen worden verbonden aan verhalen en mensen uit de streek. Hiermee wint de schat aan 
wetenschappelijke kennis die beschikbaar is aan betekenis voor de samenleving. In opdracht van het college is eerst een 
verkenning uitgevoerd om te onderzoeken of het opstellen van een landschapsbiografie mogelijk is binnen de budgetten die 
voor de genoemde beleidsdoelen beschikbaar zijn. De conclusie van deze verkenning is dat bestaande budgetten onvoldoende 
ruimte bieden om de landschapsbiografie te financieren, dan wel - in het geval van overheidsparticipatie - dat het college het 
budget alleen in kan zetten na raadpleging van de gemeenteraad.  
Het college heeft besloten om de raad in overweging te geven middelen uit het participatiebudget in te zetten om de 
landschapsbiografie te financieren. En daarnaast de raad voor te stellen om Theo Spek uit te nodigen om een presentatie te 
geven aan de gemeenteraad over de landschapsbiografie en het participatieve proces daarbij. 
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5.                                  Jaarverslag/ jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college De Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit legt elk jaar verantwoording af in de vorm van een jaarverslag, een jaarrekening en 
een ontwerpbegroting van het komende jaar. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en hierop geen zienswijze in te dienen en het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

6.                                   Voorjaarsrapportage 2019 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De voorjaarsrapportage 2019 wordt net als voorgaande jaren gepresenteerd aan de raadscommissie. De presentatie geeft een 
tussentijdse verantwoording van de uitvoering (beleidsmatig en financieel) van de programmabegroting 2019-2022. De 
verantwoording gaat over de eerste drie maanden van 2019. In de presentatie komt het financieel resultaat op hoofdlijnen naar 
voren. In de financiële toelichting staat meer in detail waar de voor- of nadelen betrekking op hebben. Het college heeft kennis 
genomen van de voorjaarsrapportage 2019 en het negatieve saldo van € 65.000 en laat de begrotingswijziging vaststellen door 
de raad. Daarnaast neemt het college kennis van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2018 naar 2019. 
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7.                                    Parkeerterrein hoek Hoogengaardelaan-Nanningaweg, Oosterwolde 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In de raadscommissie Ruimte van 8 mei 2018 zijn er tijdens de behandeling van het bestemmingsplan parkeerterrein 
Nanningaweg, Oosterwolde vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de Nanningaweg ter hoogte van de ingang van het 
parkeerterrein. De vragen richtten zich op de verkeersafwikkeling van het terrein (nu alleen via de Nanningaweg). Meerdere 
raadsleden pleitten voor een betere en veiliger afwikkeling en hier overleg over te voeren met de omwonenden aan de 
Hoogengaardelaan. 
Naar aanleiding hiervan heeft het college op 24 juli 2018 besloten om de toegang tot het parkeerterrein Stipeplein Noord vanaf 
de Hoogengaardelaan weer mogelijk te maken en te betrekken bij de mogelijke oplossing. Op bestuurlijk niveau wordt overleg 
gepleegd met de bewoners van de Hoogengaardelaan. Het college heeft besloten op dit moment het parkeerterrein Stipeplein 
Noord nog niet toegankelijk maken voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Hoogengaardelaan. De bewoners van de 
Hoogengaardelaan door middel van een brief op de hoogte brengen van het besluit. Ook neemt het college kennis van de 
voortgang onderhandelingen met Adelaarsnek. 

8.                                    Subsidie 2019 Stichting Stellingwarver Schrieversronte 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Onder omstandigheden heeft het bestuur van Stichting Stellingwarver Schrieversronte (SSR), anders dan de ASVO 2018 
voorschrijft, later een aanvraag ingediend voor de subsidie 2019. In overleg met de samenwerkende partijen (Provincie Fryslân 
en de gemeente Weststellingwerf) is afgesproken om de subsidiebeschikking 2019 gelijktijdig te versturen aan het bestuur van 
de Stichting. Het college heeft besloten de Stellingwarver Schrieversronte voor het jaar 2019 een subsidiebedrag van  
€ 46.906.05 te verlenen. 


