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1.                                Jaarverslagen 2018 Klachtenfunctionaris en Algemene en Sociale Kamer Bezwaarschriftencommissie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Jaarlijks stellen de Klachtenfunctionaris en de beide Kamers van de commissie van advies voor de bezwaarschriften hun 
jaarverslagen op. Deze jaarverslagen worden als onderlegger gebruikt voor het jaarlijkse overleg van het college van 
burgemeester en wethouders met de commissies en de Klachtenfunctionaris, dit jaar te houden op 6 juni 2019. Het college 
neemt kennis  van de jaarverslagen van de commissie van advies voor de bezwaarschriften en van het jaarverslag van de 
klachtenfunctionaris en stuurt beide verslagen ter kennisname aan de raad.  

 
2.                               Verruiming sluitingsuur voor het Hof van Oldeberkoop en Café Donkerbroek. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Artikel 2:29 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf 2014 biedt de burgemeester de mogelijkheid door 
middel van een ontheffing een ander sluitingsuur of andere sluitingsuren vast te stellen. Dit houdt in dat er zowel verruiming als 
een beperking mogelijk is. De ontheffing van het sluitingsuur wordt verleend onder de voorwaarde dat het Horeca Convenant 
“Samen uit, veilig thuis in Ooststellingwerf” is ondertekend. Dit convenant schept een aantal verplichtingen aan de ondernemer. 
In het convenant staan voorwaarden voor onder andere toezicht en handhaving, controle op alcoholgebruik etc.. Het college  
verleent een ontheffing van het sluitingsuur voor het Hof van Oldeberkoop en Café Donkerbroek. Dit besluit houdt in dat in het 
weekend de deuren sluiten om 03:00 en dat de bezoekers om 04:00 de zaak moeten hebben verlaten. Voor de overige dagen 
geldt de deuren dicht om 01:00 en om 02:00 moeten de bezoekers de zaak verlaten hebben. 

 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 

3.                                 Algemene Ledenvergadering van de VNG (5 juni 2019) 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Op 5 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats te Barneveld. Voor deze ALV heeft het college een 
vertegenwoordiger van de gemeente Ooststellingwerf aangewezen. Daarnaast heeft het college het standpunt van de 
gemeente voor de beslispunten op de ALV bepaald. Ook heeft het college besloten om de definitieve contributiekosten op te 
nemen in de primitieve begroting 2020. 

 
4.                                   Ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling Groningen Drenthe 2020 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 26 juni 2019 heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe het ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling 
2020 goedgekeurd. De gemeente Ooststellingwerf wordt ook in de gelegenheid gesteld te reageren. Met de start van de 
dienstregeling 2020, 15 december 2019, start gelijktijdig ook de nieuwe concessie Groningen Drenthe 2020. Het college stemt 
in met de ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling Groningen Drenthe 2020.  

 

 

5.                                    Benoeming toezichthouder brp 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er is een basisregistratie personen. Deze bevat persoonsgegevens over de ingezetenen van Nederland en, voor zover de Wet 
basisregistratie persoonsgegevens (hierna: wet brp) daarin voorziet, over niet-ingezetenen. Op grond van de wet brp moet 
iedere burger voldoen aan verplichtingen. Om daarop toe te zien wijst het college ambtenaren aan als toezichthouder. Het 
college benoemt  Evelien Janssens-Kunnen tot toezichthouder, bedoeld in de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht 
en 4.2 van de Wet basisregistratie personen, belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger 
ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen. 
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6.                                     Jaarverslag Preventief Huisbezoek 2018 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente preventieve huisbezoeken gedaan onder inwoners van 75 jaar en ouder. Het 
project heeft een belangrijke informatiefunctie. Door middel van de preventieve huisbezoeken kunnen we inwoners bereiken 
(ouder dan 75 jaar) die niet of (te)laat zelf om hulp vragen. Uit ervaring blijkt dat veel problemen in de loop der tijd groter 
worden. Door vroegtijdige signalering en ingrijpen kan dit voorkomen worden. Het college heeft kennis genomen van het verslag 
Preventief Huisbezoek 2018. 

7.                                     Handhavingsverzoek landschappelijke inpassing bedrijf 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Door een omwonende is verzocht om handhaving van het bestemmingsplan ten aanzien van de landschappelijke inpassing van 
het nieuwe agrarisch bedrijfsperceel Kerkstraat 61 in Haulerwijk. In het handhavingsverzoek wordt gesteld dat de in het 
bestemmingsplan voorgeschreven beplanting tot op heden niet is aangebracht. Naar onze mening is de landschappelijke 
inpassing wel degelijk in voldoende mate gerealiseerd; op alle in de inrichtingsschets van het bestemmingsplan aangegeven 
plaatsen is beplanting aangebracht. Ook is niet aangeslagen beplanting voor een deel al vervangen. Op dit moment is er dan 
ook geen aanleiding om handhavend op te treden. Het college heeft besloten om  het handhavingsverzoek d.d. 22 februari 2019 
af te wijzen conform de conceptbrief. 


