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 1.                Aanvullend verweer beroep Bp Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 11 september 2017 is er namens de bewoners van –WEG, PLAATSNAAM-  beroep ingediend bij de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te 
Haulerwijk. Dit plan maakt realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk. Hier heeft de gemeente op 19 december 2017 
op gereageerd via een verweerschrift richting de Raad van State. Op 24 januari 2018 heeft de Raad van State de gemeente 
een brief gestuurd, waarin deze aangaf voor bovenstaande zaak een mogelijkheid voor mediation te zien. Op 30 januari 2018 
heeft de raad van gemeente Ooststellingwerf besloten om geen mediation toe te passen inzake het beroep. Hierover is de 
Raad van State op 1 februari 2018 geïnformeerd.  Het college heeft besloten kennis te nemen van het aanvullende 
verweerschrift inzake het beroep op het Bp Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk. 

2.                    Ontwerpbestemmingsplan Canada 4 te Elsloo 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op het perceel aan de Canada 4 te Elsloo was – op het terrein van een voormalig agrarisch perceel – een camping 
aanwezig. In het jaar 2008 hebben Dienst Landelijk Gebied, provincie Fryslân en gemeente Ooststellingwerf deze camping 
opgekocht om het gebied qua recreatieve druk te ontlasten. In het kader van de provinciale Ruimte-voor-ruimte-regeling is 
hier in het jaar 2017 ruim 1000 m2 aan voormalige agrarische opstallen en asbest gesaneerd. De bedoeling is om daar één 
extra woning (vrije kavel) voor terug te brengen. DLG (nu: RVO), Provincie Fryslân en Gemeente Ooststellingwerf zijn 
allemaal voor 1/3 deel financieel betrokken in het plan en hebben bindende afspraken gemaakt. Het college heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan. 
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3.                    Verkeersveiligheidsrapportage 2014-2017 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Vanuit de STAR (Smart Traffic Accident Reporting)-database is een jaarlijkse BLIQ-rapportage samengesteld. STAR is een 
initiatief van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA. BLIQ is de verkeersveiligheidsrapportage 
die een goed en actueel beeld geeft van de verkeersveiligheid in de gemeente. Het college heeft besloten kennis te nemen 
van de verkeersveiligheidsrapportage 2014-2017 voor de gemeente Ooststellingwerf en de resultaten ervan te betrekken bij 
het onderhoudsprogramma wegen.  

4.                     Verdeling dorpshuizenbudget 2019 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Voor 1 februari 2018 zijn aanvragen ingediend door de dorpshuizen Haule en Langedijke om in aanmerking te komen voor 
vergoeding ten laste van het budget 2019. SODO is om advies gevraagd en stelt voor het budget 2019 pondspondsgewijs te 
verdelen over de beide dorpshuizen. De aanvragen passen binnen het vastgestelde kader (= uitbreiding, verbouw/renovatie, 
overheidsmaatregelen waaronder Arbo en Brandweer en duurzaamheid) voor dorpshuizen.  Het college heeft besloten om 
akkoord te gaan met dit voorstel en het budget 2019 van € 30.000 te verdelen over Haule (€ 15.000)  
en Langedijke (€ 15.000). 
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5.                    Concept verslag van bevindingen van de accountant 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college In het concept verslag staan de bevindingen van de accountant over de jaarstukken 2017. Dit verslag hoort bij de jaarstukken 
over 2017. De jaarstukken zijn op 8 mei verstuurd naar de raadsleden. Zij zijn nu in de gelegenheid gesteld om vragen op te 
stellen over de jaarstukken. De antwoorden op de vragen zullen behandeld worden in de gezamenlijke commissie van 6 juni. 
De auditcommissie is maandag 4 juni, dan zal het verslag verder worden toegelicht door de accountant. Op dit moment 
bedraagt de onzekerheid € 1.064.600. Hierdoor is de accountant voornemens om een goedkeurende verklaring te 
verstrekken bij de jaarstukken. Hij maakt hier echter nog wel een voorbehoud bij, omdat er nog een review moet plaatsvinden 
bij een enkele accountant van een zorginstelling. Het college heeft ingestemd met het verzenden van het conceptrapport aan 
de audit commissie.  

6.               Voorjaarsrapportage 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De voorjaarsrapportage 2018 wordt net als voorgaande jaren gepresenteerd aan de raadscommissie. De presentatie geeft 
een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (beleidsmatig en financieel) van de programmabegroting 2018-2021. De 
verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2018. 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 
besloten om  kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2018 en het positieve saldo van € 99.755 en laat de 
begrotingswijziging vaststellen door de raad. 


