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Nummer 17 – 15 mei 2018 

 1.              Verzoek intrekken vergunningen MSV "De Prikkedam" 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Er is een verzoek ingediend om de vergunningen van MSV op te schorten c.q. in te trekken. Gesteld wordt dat de MSV 
handelt in strijd met geldende vergunningen en het planologisch regime. Op de behandeling van dit verzoek is de openbare 
voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het college heeft besloten in te stemmen met 
de ontwerpbeschikking tot afwijzing van het verzoek om intrekking van de aan de MSV “De Prikkedam” verleende 
vergunningen. Het ontwerpbesluit zal zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis.  
 

2.                  Bestemmingsplan Appelscha - Herontwikkeling voormalige locatie Miniatuurpark. 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Op 15 mei 2018 heeft het college besloten om de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan Appelscha - 
Herontwikkeling voormalige locatie met (ambtshalve) wijzigingen gewijzigd vast te stellen. Daarnaast heeft het college ook 
besloten om de raad voor te stellen om de locatie welstandsvrij te verklaren.  
Het ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling van 32 (zorg)woningen en 23 rijwoningen op de voormalige locatie van het 
Miniatuurpark aan de Boerestreek 7A te Appelscha mogelijk maakt, heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2018 ter inzage 
gelegen. Hierop zijn een drietal zienswijzen binnengekomen. Daarnaast heeft er vanaf 27 juli tot en met 8 september 2017 
een ontwerpwijziging van de Welstandsnota gemeente Ooststellingwerf ter inzage gelegen. Hierbij zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst getekend. Uitgangspunt hierbij is dat de 
ontwikkeling voor rekening en risico van de initiatiefnemer wordt uitgevoerd. 
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3.                  Promotie turfroute (aangepast) 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college Op 8 mei 2018 is het advies promotie turfroute door het college aangehouden. De aanpassing die werd voorgesteld door het 
College is inmiddels aangepast. Het gaat hier om een eenmalige bijdrage. Over de structurele kosten en de bijdrage van de 
ondernemers zal in de loop van 2018 nadere afspraken worden gemaakt. 

4.                   Herbenoeming babs 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college  
 De heer Paul van Engen herbenoemen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.  
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5.                  Privacybeleid intern en Reglement Functionaris Gegevensbescherming 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Er wordt steeds meer en steeds vaker gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Ook is er sprake van toenemende 
(digitale) informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en met burgers en bedrijven door ontwikkelingen 
zoals internet en telewerken. We moeten hierbij rekening houden met de privacyregels. Burgers, bedrijven, instellingen 
moeten de overheid kunnen vertrouwen en hebben er recht op te weten wie welke gegevens verzamelt en waarvoor deze 
gebruikt worden. Het is daarom van groot belang dat gegevens alleen onder strikte voorwaarden gebruikt worden en goed 
beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik. 

6.             Rapportage informatieveiligheid en privacy 2017       

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. 
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7.                    Herbenoeming (plv.) voorzitter en leden Sociale Kamer 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Volgens artikel 5 lid 1 van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Ooststellingwerf (hierna te noemen: 
Verordening) worden de (plv.) voorzitter en de leden van de commissie benoemd voor een termijn van vier jaar met de 
eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode. In de vergadering van 8 april 2014 is besloten de (huidige) 
(plv.) voorzitter en leden te benoemen voor bovengenoemde zittingsperiode van vier jaar ingaande 1 juni 2014. 
Op 1 juni 2018 eindigt derhalve de (eerste) benoemingsperiode. Er is nu een keus voor herbenoeming van de huidige leden 
of werving en selectie van “”nieuwe”” leden Sociale Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. 
De (plv.) voorzitter en leden zijn inmiddels goed ingewerkt en geven een goed onderbouwd advies. Zij zijn materie deskundig 
en voldoen aan de gestelde criteria zoals genoemd bovengenoemde verordening. Zij hebben desgevraagd aangegeven in 
dezelfde functie hernoembaar te zijn. 

8.                   Vaststelling Project Fonds "Bercoop Vol Vuur" 

Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college Bij de uitvoering van het Fonds Ooststellingwerf is in de periode 2016-2017 aan 47 projecten subsidie toegekend conform de 
Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf 2016 (SFOW 2016) en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2015 
(ASVO 2015). 29 projecten kregen een bedrag hoger dan €10.000 toegekend. Van deze projecten moet de hoogte van het 
subsidiebedrag nog door B&W worden vastgesteld op basis van de verantwoording van de behaalde resultaten. Voorgesteld 
wordt om het subsidiebedrag voor het project Bercoop Vol Vuur vast te stellen op het volledige aangevraagde bedrag omdat 
in de verantwoording van het project duidelijk is aangetoond dat alle activiteiten conform de aanvraag zijn uitgevoerd. 
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9.                    Ontwerpbegroting 2019 en jaarverslag en concept jaarrekening 2017 Hûs en Hiem 

 
Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van 2019 van Hûs en Hiem. En de raad kan het  
jaarverslag en de concept jaarrekening van 2017 van Hûs & Hiem inzien.  


