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Nummer 20 – 3 juni 2019 

  

1.                                 Mandateren bevoegdheden Wet Kinderopvang 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het college heeft op grond van artikel 1.46 de bevoegdheid te besluiten op de aanvraag voor exploitatie van een kindercentrum 
of gastouderbureau. Op grond van de artikelen 1.47 en 1.47a heeft het college de bevoegdheid de gegevens van een 
kindercentrum of gastouderbureau in het landelijk register kinderopvang te wijzigen. Daarnaast geeft het college op grond van 
het gestelde onder 4.13 van de Beleidsnotitie Toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
2013 een waarschuwing aan een kinderdagverblijf (KDV).  Uit praktisch oogpunt wordt aanbevolen om deze bevoegdheden te 
mandateren aan de ambtenaar belast met de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Het college heeft besloten om  de 
ambtenaar belast met de uitvoering van de Wet Kinderopvang te mandateren voor eerder genoemde bevoegdheden.  

 
2.                                Jaarverantwoording kinderopvang 2018 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving van de 
kinderopvang. Conform de wet- en regelgeving legt het college hierover jaarlijks verantwoording af aan de Inspectie van het 
Onderwijs. De jaarverantwoording gebeurt volgens een verplichte landelijke standaard. Het college heeft de gemeentelijke 
jaarverantwoording kinderopvang 2018 vastgesteld en stuurt deze ter kennisname aan de gemeenteraad. Daarnaast stelt het 
college de jaarverantwoording kinderopvang voor 1 juli 2019 beschikbaar aan de Inspectie van het Onderwijs.  

 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

3.                                  Pilot zoutkisten 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de Raadsvergadering van 20 juni 2017 is de Motie met als onderwerp “Zoutkisten in wijken en buurten” aangenomen. Na de 
begrotingsraad 7 november 2017 is een inventarisatieronde bij alle Dorpsbelangen, Plaatselijke Belangen en 
Bewonersorganisaties in de gemeente geweest. Het resultaat hiervan was dat er 5 aanmeldingen voor een zoutkist binnen zijn 
gekomen. Alle 5 aanmelders hebben 8 en 9 februari 2018 een gevulde zoutkist ontvangen. Het winterseizoen 2018/2019 is 
inmiddels achter de rug. Navraag bij betrokkenen leert dat men positief is over het gebruik van de zoutkisten. Het wordt gezien 
als een mooie aanvulling op de routes die we als gemeente strooien. Daarbij geven betrokkenen wel aan dat er vanwege de 
zachte winter niet intensief gebruik is gemaakt van het zout en dat er daarom nog niet een goed oordeel gegeven kan worden 
over het gebruik. Het college stemt in met verzending van de mededeling aan de raad m.b.t. de Pilot zoutkisten. 

 
4.                                    Procedure verplaatsing supermarkt Appelscha 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Poiesz Supermarkten BV (hierna Poiesz) wil de supermarkt aan de Vaart Zuidzijde 41 in Appelscha verplaatsen naar Vaart 
Zuidzijde 47. Het college heeft onder voorwaarde in principe medewerking aan de procedure toegezegd op 20 maart 2018. Bij 
dat principebesluit werd als voorwaarde gesteld dat er één bestemmingsplan zou worden opgesteld waarin beide locaties 
zouden worden opgenomen. Poiesz heeft de voorkeur om eerst alleen voor de nieuwe locatie een uitgebreide 
omgevingsvergunning aan te vragen. Voor de bestaande locatie zal een bestemmingsplan worden opgesteld op het moment 
dat voor deze locatie duidelijk is welke functie het krijgt. Een andere voorwaarde was dat op de huidige locatie geen 
detailhandel meer mag plaatsvinden. Het voorstel is om detailhandel toe te staan mits de behoefte is aangetoond. Het college 

heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de supermarkt via de procedure voor 

het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning.  
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5.                                    Bestemmingsplan Donkerbroek – Bovenweg 27-29 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college In de raadsvergadering van 30 januari 2018 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college de raad om het 
bestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg 27-29’ van de agenda van te halen. Aanleiding voor dat voorstel was dat het 
college graag de bestemmingsplannen ‘Donkerbroek – Bovenweg 27-29’ en ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’ in 
dezelfde raadsvergadering wilden behandelen. Er is gebleken dat een groot deel van de (tien) zienswijzen op het 
bestemmingsplan Bovenweg 27-29 betrekking heeft op het bestemmingsplan woningbouw Herenweg te Donkerbroek. 
Meerdere indieners van zienswijzen vrezen een precedentwerking voor woningbouw in het landelijk gebied wanneer de raad 
medewerking verleent aan een woning aan de Bovenweg. 
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg tussen 27-29’ gewijzigd vast te stellen. Ook 
hebben zij het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ongewijzigd vastgesteld. In de Nota van zienswijzen heeft het 
college een reactie gegeven op de binnengekomen zienswijzen. 

6.                                     Mededeling aan de raad weigering omgevingsvergunning 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 10 mei 2019 is er een aanvraag omgevingsvergunning binnen gekomen voor het starten van een supermarkt aan de 
Houtwal 27 te Oosterwolde. OP 21 mei 2019 is de aanvraag, conform de wettelijke verplichting uit artikel 3.8 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie kwamen er vragen van raadsleden en de 
ondernemersvereniging. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is een mededeling aan de raad opgesteld. Het college 
stuurt de mededeling aan de raad. 
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7.                                     Ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein de Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 15 september 2015 heeft de raad de motie Vreemd aan de orde van de dag over het motorcrossterrein de Prikkedam 
aangenomen. In deze motie vraagt de raad het college om: 
a. “te onderzoeken of reparatie van het eerder door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan tot de mogelijkheden 
behoort”; 
b. “de procedures om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, met name op het gebied van geluidsonderzoek, op korte 
termijn op te starten”; 
c. “middels een ‘Voorbereidingsbesluit’ in de vergadering van oktober 2015 de raad over de voortgang te informeren”. 
Naar aanleiding van deze motie bereiden wij op dit moment een bestemmingsplan voor het motorcrossterrein voor waarbij nu 
het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. 
Het college heeft het volgende besloten: 
1. Een goede ruimtelijke ordening op het motorcrossterrein De Prikkedam en omgeving te waarborgen. 
Daarvoor: 
2. Een motorcrossterrein op het perceel aan de Prikkedam 1A in Makkinga planologisch-juridisch mogelijk te maken. 
3. De feitelijk bestaande situatie die in overeenstemming is met wet- en regelgeving en het verzoek van de MSV van 17 april 
2017 als uitgangspunt te nemen. 
4. Een geluidimmissie van ten hoogste 50 dB(A) voor het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau en een immissie van ten 
hoogste 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau als algemene grenswaarde te nemen. 
5. Aanvullende motorcrosswedstrijddagen en (andere) sportevenementen niet mogelijk te maken. 
6. Veldsportactiviteiten mogelijk te maken. 
7. Het milieueffectrapport op grond van artikel 7.12 van de Wet milieubeheer voor toetsing aan de Commissie voor de 
milieueffectrapportage beschikbaar te stellen. 
8. Het ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam samen met het milieueffectrapport op basis van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht voor zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
9. Toezicht- en handhavingsbeleid voor het motorcrossterrein De Prikkedam op te stellen. 
10. Een informatiebrief aan de inwoners van de omgeving van het motorcrossterrein te sturen. 
11. Een mededeling aan de raad te sturen. 
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8.                                     Visie op Samenleven en Doelenboom 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft de Visie op Samenleven in Ooststellingwerf, inclusief een Doelenboom die de doelen, indicatoren en de rol 
van de gemeente samenvat, vastgesteld. Op basis hiervan gaat het college in gesprek met de gemeenteraad en de Adviesraad 
Sociaal Domein. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt later plaats, als de reacties van de Adviesraad en de 
gemeenteraad zijn verwerkt.  
In de Visie op Samenleven staat verwoord wat de gemeente Ooststellingwerf samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers wil bereiken in de komende vier jaren als het gaat om Samenleven. Dit gaat over opgroeien, 
onderwijs, sport, sociale vitaliteit van dorpen, gezondheid, zorg en ondersteuning, participatie, welzijn, sociale veiligheid, 
armoedebestrijding en kunst en cultuur. 

9.                                     Rapportage Fase 1 Taskforce Grip op het sociaal domein 

Portefeuillehouder Esther Verhagen en Marcel Bos 

Besluit college Sinds november 2018 is de Taskforce Grip op het sociaal domein bezig met het onderzoek naar grip (duurzaam betaalbaar zijn) 
op het sociaal domein. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Jeugdhulp, WMO en Participatiewet. Het doel van het onderzoek is 
tweeledig: 
1. Het analyseren van de oorzaken van de financiële tekorten; 
2. Vanuit deze analyse in kaart brengen of er stuurknoppen zijn om de tekorten terug te dringen naar een acceptabel niveau, 
waarbij de kwaliteit van zorg voor de inwoners van onze gemeente wordt gegarandeerd. Om ook grip te houden op het 
onderzoek is in eerste instantie onderzoek gedaan naar jeugdhulp. Het onderzoek is onderverdeeld in Fase 1: Inzicht,  
Fase 2: Interventies en Fase 3: Monitoring en in deze rapportage wordt de stand van zaken gegeven per 1 mei 2019. 
Het college neemt de rapportage over fase 1 van het onderzoek van de taskforce van de gemeente Ooststellingwerf, 
Grip op het sociaal domein, ter kennisgeving aan en stuurt deze ter kennisname aan de gemeenteraad.  



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

10.                                 Eerste wijziging verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Ooststellingwerf 2019 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college In de vergadering van 23 april 2019 heeft de gemeenteraad de verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 
Ooststellingwerf 2019 vastgesteld. In deze verordening was de vergoeding voor de klachtenfunctionaris en de leden van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften niet geregeld. Met dit voorstel wordt dit hersteld. Het college stelt de raad voor 
om de gemeenteraad voor te stellen om de ‘Eerste wijziging van de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 
Ooststellingwerf 2019’ vast te stellen.   

11.                                  Vertegenwoordiging 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. Het college is verhinderd om deze 
vergadering bij te wonen. Het college heeft raadslid H. Dongstra aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente op de 
Algemene Ledenvergadering van de VNG op woensdag 5 juni 2019 te Barneveld. 
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12.                                  Evaluatie onkruidbeheersing op verhardingen 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Aansluitend op het raadsbesluit van 30 januari 2018 is de 1,20 meter brede “Holder (inclusief aanhanger) met Heatwead Sensor 
Series 2.0” machine, welke het onkruid detecteert en dit gericht bestrijdt met heet water, aangeschaft. Sindsdien voeren we de 
werkzaamheden m.b.t. het beheersen van onkruid op verhardingen in eigen beheer uit. Door het college is destijds toegezegd 
dat de raad een evaluatie ontvangt nadat de nieuw machine één jaar volledig in gebruik is. Via een mededeling aan de raad 
wordt de raad conform afspraak op de hoogte gebracht van de evaluatie van de nieuw aangeschafte Heatweed. Het college 
heeft ingestemd met de mededeling.  

13.                                  Vaststelling van een eenmalige subsidie uit Het Fonds 2018 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Bij de uitvoering van Het Fonds nieuwe stijl is in de periode 2018 aan 20 projecten subsidie toegekend conform de 
Subsidieregeling Het Fonds 2018- 2021 en de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2018 (ASVO 2018). 6 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. Het college heeft de eenmalige subsidie uit 
Het Fonds nieuwe stijl voor een project aangevraagd in 2018 genaamd “LED verlichting & Zonnepanelen Fochteloo” 
vastgesteld. 
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14.                                  Afvalinzameling en Diftar+ 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 1 januari 2019 is Diftar + ingevoerd. Met Diftar+ betalen inwoners voor elke kilo afval in de Sortibak. De eerste resultaten 
van Diftar+ zijn veelbelovend. Onze inwoners hebben in deze eerste 4 maanden hun afval (nog) beter gescheiden aangeboden. 
Het college informeert de gemeenteraad over de eerste resultaten Diftar+ door een mededeling aan de raad.   

15.                                  Invorderen dwangsom 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 8 november 2016 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat het maximale geluidsniveau 
tijdens trainingen op motorcrossterrein aan de Prikkedam te Makkinga wordt overschreden. In het voorjaar en de zomer van 
2018 en in februari 2019 zijn er controles op de last onder dwangsom uitgevoerd. Op 7 mei 2019 heeft het college 
voorgenomen te besluiten tot het invorderen van dwangsom nummer 5. In dit voornemen heeft het college overtreder en derde-
belanghebbende in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het college heeft 
besloten om de dwangsom in te vorderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
16.                                  Plan van aanpak grip op bewindvoering 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er zijn 286 inwoners waarvoor wij de kosten van bewindvoering vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Uit onderzoek blijkt dat 
er bij een deel van deze groep een kans aanwezig is dat bewindvoering niet de meeste passende vorm van ondersteuning is. 
Daarnaast zijn er signalen vanuit de praktijk waaruit blijkt dat er geen tot weinig grip is op de in-, door- en uitstroom en de 
kwaliteit van de bewindvoering. Met een plan van aanpak gaan we hier gericht actie op ondernemen. Het college is akkoord 
gegaan met het ‘plan van aanpak bewindvoering’ en geeft hier uitvoering aan. 
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17.                                  Stichting Werk Ooststellingwerf - bestuurswisseling 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De stichting Werk Ooststellingwerf treedt op als werkgever voor mensen die geen aansluiting kunnen vinden op de 
arbeidsmarkt. Het is aan het College van Burgemeester en Wethouders om leden van het stichtingsbestuur te benoemen. Het 
college heeft besloten om wethouder M. Bos en mw. A. Elsenaar als bestuursvoorzitter en bestuurslid bij de 
stichting Werk Ooststellingwerf aan te wijzen. Ter vervanging van dhr. E. v. Esch en mw. J. Reil. 

18.                                  Voorbereiding bestemmingsplan ‘Oude Dorp Oosterwolde’ staken 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Zie persbericht 3 juni 2019.  
Het college heeft besloten om de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het ‘Oude Dorp Oosterwolde’ te staken en 
daarvoor: 
1. De raad voor te stellen om het voorbereidingsbesluit van 26 maart 2019 in te trekken; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Dorp Oosterwolde’ in te trekken; 
3. Een procesvoorstel op te stellen voor de herijking van de visie voor het hele centrum van Oosterwolde; 
4. Via bijgevoegd persbericht het voornemen om de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het ‘Oude Dorp Oosterwolde’ 
te staken kenbaar te maken. 
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19.                                  Subsidieverzoek Vrijwilligers Academie Fryslân 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college De Vrijwilligers Academie Fryslân heeft een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Ooststellingwerf. Het bestuur vraagt 
een jaarlijkse subsidie van € 2.545,- op basis van 10 cent per inwoner. De Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) bestaat 
drie jaar en is tot nu toe gefinancierd door de provincie Friesland, uit verschillende fondsen en door netwerkpartners. VA Fryslân 
bestaat uit een netwerk van meer dan twintig organisaties die trainingen aanbieden en die met elkaar willen werken aan een 
toegankelijk en kwalitatief goed aanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers. De activiteiten van VA Fryslân worden op provinciale 
schaal georganiseerd en lokaal (door vrijwilligers) uitgevoerd. Het college heeft besloten om een éénmalige subsidie van € 
2.545,- voor het jaar 2019 aan de Vrijwilligers Academie Fryslân uit de post 64012 Vrijwilligersondersteuning te geven. 


