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Nummer 15 – 24 april 2018 

 1.             Jaarstukken 2017 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college legt met de jaarstukken 2017 verantwoording af over het door haar gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de 
bijbehorende financiële effecten. Daarna stelt de raad de jaarstukken 2017 vast.  
 
Het college heeft het volgende besloten: 

1. Kennis genomen van verschillende stukken en informative 
2. De raad voor te stellen:  

a. In te stemmen met de beslispunten herijking reserves en voorzieningen 2017 en 2018- 2022   
b. De totale vrijval reserves en voorzieningen 2017 van € 618.000 toe te voegen aan het rekeningresultaat 2017 
c. De jaarstukken 2017 vast te stellen  
d. Het voordelig resultaat na bestemming 2017 (€3,164 miljoen) vast te stellen en dit resultaat volgens paragraaf bestemming 
gerealiseerd resultaat te bestemmen.  
e. Kennis te nemen van het concept verslag van bevindingen jaarrekeningcontrole 2017 van HofsteengeZeemanGroep 

2.                 Prikkedam 1A te Makkinga 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Op 15 februari 2018 is een aanvraag ontvangen voor het vervangen/plaatsen van een geluidscherm, op het 
adres Prikkedam 1A in Makkinga. Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
plaatsen/vervangen van een geluidsscherm en het ingediende handhavingsverzoek ten aanzien van dit scherm af te wijzen. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

 
 

 
 
  

3.                 Houtwal 13-14, Snellingerdijk-Dertien Aprilstraat en Canada 4 in relatie tot Plan van aanpak woningbouw 

Ooststellingwerf. 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het college heeft besloten om per direct, voorafgaand aan een definitieve lijst van woningbouwplannen, door te gaan met de 
volgende plannen: 
 -  Houtwal 13-14 te Oosterwolde (4 wooneenheden); 
 -  Snellingerdijk-Dertien Aprilstraat te Oosterwolde  
    (55 wooneenheden); 
 -  Canada 4 te Elsloo (1 wooneenheid). 

4.                  Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek handhaving 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Het verzoek om handhavend op te treden tegen de illegale activiteiten van een pluimveehouder is afgewezen omdat er geen 
strijdige situatie aanwezig was. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. De commissie voor de bezwaarschriften heeft 
geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Er is ook in de ogen van de commissie geen strijdige situatie 
aanwezig. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Wel wordt de motivering aangevuld naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen (de kippen lopen inmiddels buiten vanwege opheffen ophokplicht). Door de motivering aan te vullen is het 
besluit ook in de huidige situatie goed gemotiveerd en zorgvuldig. 
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5.                 Herbenoeming klachtenfunctionaris 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) geeft regels voor de behandeling van klachten. Op grond van deze 
regels dient in eerste instantie het bestuursorgaan, tegen wiens gedraging de klacht is gericht, zelf de klacht af te handelen. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een klachtenfunctionaris. Omdat de benoemingsduur van de huidige 
klachtenfunctionaris per 1 september 2018 verstrijkt diende de klachtenfunctionaris te worden herbenoemd. Het college heeft 
besloten om de heer J.H.G.H. Ananias per 1 september 2018 te herbenoemen als klachtenfunctionaris voor de periode van 
vier jaar. 

6.                  Memo Actuele stand van zaken inkoop jeugd 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de Memo Actuele stand van zaken Inkoop Jeugd van SDF d.d. 3 april 2018 en heeft 
besloten om deze ter informatie naar de Raad te sturen. 
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7.                   Project ‘Young Leaders uit de buurt’. 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Binnen het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van het Ministerie van VWS wil Training- en onderzoeksbureau 
Noorda en Co het projectvoorstel ‘Young Leaders uit de buurt’ voorstellen. Om dit voorstel in te dienen is een 
intentieverklaring nodig van deelnemende gemeenten. Het college heeft besloten om de intentieverklaring te ondertekenen. 

8.                   Taalnetwerk 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In mei 2016 het Taalnetwerk opgericht. De kerngroep Taalnetwerk, een groep met betrokken partners op het gebied van 
laaggeletterdheid in Ooststellingwerf, bestaat uit de Bibliotheek ZOF, ROC Fries-land College, Stichting Lezen en Schrijven 
en Scala. Vanuit de kerngroep is een groter lokaal Taalnetwerk opgezet, om de vindplaatsen en toeleiding van 
laaggeletterden te verbreden en te verbeteren. Doel van het lokaal Taalnetwerk is bekend zijn met elkaars initiatieven, 
vormen en aanbod. Door te zoeken naar andere vindplaatsen en een betere toeleiding willen we meer laaggeletterden 
bereiken. Andere betrokken partijen, in het brede taalnetwerk, zijn onder andere Vluchtelingenwerk en Humanitas. 
 
Om het Taalnetwerk een impuls te geven is, met een subsidie van € 15.000 in februari 2017 een taalregisseur aangetrokken. 
De periode van een jaar is nu bijna afgelopen, vandaar dat de rol van de taalregisseur geëvalueerd. Het college heeft 
besloten om het Taalnetwerk voort te zetten. En de overgebleven subsidie van 2017 ten bedrage van € 5.664,94 hiervoor 
beschikbaar te stellen 
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9.                    Provinciaal Convenant Méér muziek in de klas Friesland 

Portefeuillehouder Engbert van Esch en Harry Oosterman 

Besluit college In de vergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten (VNG) van 12 april jl., met als thema kunst en cultuur, heeft 
Keunstwurk (expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân) uit 
Leeuwarden een presentatie gehouden over ‘Meer Muziek in de Klas Friesland’ (hierna: MMIK). 
 
Keunstwurk wil in Friesland komen tot een gezamenlijk (door provincie, gemeenten, schoolbesturen, culturele instellingen 
enz.) gedragen convenant MMIK. Doel van het convenant is: ‘om voor alle kinderen in Friesland gelijke 
muziekonderwijskansen te creëren, zodat zij in alle leerjaren van de basisschool zich optimaal kunnen ontwikkelen’. 
 
Het college heeft besloten om het Provinciaal Convenant Méér Muziek in de Klas Friesland niet te ondertekenen. Dit omdat 
het convenant suggestief is, in onze gemeente goed muziekonderwijsaanbod aanwezig is, dit muziekaanbod toegankelijk en 
betaalbaar is en het convenant niet helder over de te verwachten activiteiten en kosten is. 

10.                     Omgevingsvisie Drenthe en Omgevingsverordening Drenthe 2018 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college In de achterliggend periode heeft het college van gedeputeerde staten (hierna GS) van de provincie Drenthe gewerkt aan het 
verbeteren van de Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Het resultaat hiervan is verwerkt in de ontwerp-
Revisie Omgevingsvisie Drenthe en de ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018.  
 
Het college heeft kennis genomen van het de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, ontwerp-Provinciale Verordening 
Drenthe en het planMER hierbij. Het college heeft besloten om een zienswijze op de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie 
Drenthe en Ontwerp-Provinciale Omgevingsvisie Drenthe 2018 in te dienen 
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11.                      Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Met ingang van april 2016 is de adviesraad gestart met haar werkzaamheden. 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. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de Adviesraad Sociaal Domein 
Ooststellingwerf 

12.                      Digitaal Opkopers Register 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Op 29 maart 2016 heeft het college van B&W ingestemd met het invoeren van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het 
DOR is een verplicht register voor opkopers en een hulpmiddel voor gemeente en politie om handel vanuit diefstal verkregen 
goederen via legale opkopers aan banden te leggen. Het college heeft ingestemd met het handhavingsbeleid Digitaal 
Opkopers Register. 
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13.                       Aanpassen wijze van uitbetaling presentiegelden leden Adviesraad 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Het college heeft besloten om de presentiegelden per vergadering te wijzigen in vergoeding per kwartaal. Dit omdat de 
werkzaamheden voornamelijk plaatsvinden buiten de vergaderingen om. Deze wijziging gaat vanaf 1 januari 2018. 

14.                       Pilot ‘Consulent Jeugd’ in de huisartsenpraktijk 2018 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In 2016 heeft het college besloten tot een pilot met een ‘Consulent Jeugd’ in de huisartsenpraktijk. Inmiddels is ervaring 
opgedaan met een ‘Consulent Jeugd’ in twee huisartsenpraktijken. Meerdere huisartsen tonen inmiddels belangstelling voor 
dit concept. In 2018 wil de gemeente de pilot voortzetten, de werkwijze en resultaten monitoren en de totale pilot evalueren. 
 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de inzet in 2018  van een ‘Consulent Jeugd’, bij wijze van pilot, in maximaal 
drie huisartsenpraktijken. En het college heeft besloten om akkoord te gaan met de overheveling van  € 18.500 van de 
kostenplaats 'Individuele voorzieningen Natura Jeugd' naar de kostenplaats 'Gebiedsteam Extern'. 


