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Nummer 20 – 5 juni 2018 

 1.                 Jaarverslagen 2017 Klachtenfunctionaris en Bezwaar Schriftencommissie 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Ook dit jaar hebben de Klachtenfunctionaris en de beide Kamers van de commissie van advies voor de bezwaarschriften hun 
jaarverslagen opgesteld. Deze jaarverslagen worden als onderlegger gebruikt voor het jaarlijkse overleg van het college van 
burgemeester en wethouders met de commissies en de Klachtenfunctionaris op 21 juni 2018. Het college heft besloten om 
kennis te nemen van de jaarverslagen van de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Kennis te nemen van het 
jaarverslag van de klachtenfunctionaris. En de jaarverslagen ter kennisname aan de raad te sturen. 

2.                     Principebesluit recreatieverblijf bij Zuid 16 Elsloo 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Maatschap van den Berg exploiteert een kippenboerderij aan Zuid 16 in Elsloo. Naast hun bedrijf staat op korte afstand een 
woonboerderij. Op deze kop-romp-boerderij vinden geen agrarische activiteiten plaats. In het bestemmingsplan Buitengebied 
2016 heeft het pand de bestemming Wonen. De woning is recent te koop gezet en gekocht door de ondernemers van de 
kippenboerderij.  De initiatiefnemers willen in de gekochte kop-romp-boerderij een recreatieverblijf vestigen voor grotere 
groepen. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend om medewerking aan het verzoek het bestemmingsplan te 
herzien waardoor de woonboerderij gebruikt kan worden als recreatief groepsverblijf. Het college is hiermee akkoord gegaan.  
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3.                      Opzet werksessie uitvoeringsprogramma Raadsprogramma 2018-2022 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De gemeenteraad heeft op 22 mei jl. het Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Besloten is het raadsprogramma uit te 
werken tot een uitvoeringsprogramma met daarbij een financiële paragraaf. Dit uitvoeringsprogramma vervangt de kaderbrief. 
Het college heeft op 29 mei 2018 ingestemd met de aanpak en planning. De behandeling in de gemeenteraad staat gepland 
op 17 juli aanstaande. 

4.                       Ontwerpbestemmingsplan Voormalige Sinnehiem locatie te Haulerwijk 

Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college Op 9 mei 2017 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan de bouw van appartementen en 
woningen in het bestemmingsplangebied van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van dit besluit is 
door de aanvrager van het principebesluit een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan wordt 
de bouw van de voorgenomen appartementen en woningen mogelijk gemaakt. 
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5.                     Sociaal jaarverslag 2017 
Portefeuillehouder 
 
Besluit college 

Harry Oosterman 
 
Ieder jaar wordt een sociaal jaarverslag opgesteld. Gekozen is voor een beknopte weergave, dat in hetzelfde concept ieder 
jaar aan u wordt gepresenteerd. Het sociaal jaarverslag wordt ter informatie en bespreking aan de OR voorgelegd. Het 
college heeft besloten om het sociaal jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen, en ter kennisname toesturen naar de 
raad. 

 
 
6.                Verzoek tot uitstel uitvoeringsperiode Project Fonds Ooststellingwerf 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma 

Besluit college De initiatiefnemer van het Project Zorg en Maatschappelijk Centrum Makkinga, die subsidie heeft ontvangen uit het Fonds 
Ooststellingwerf, heeft een verzoek ingediend voor verlenging van de uitvoeringstermijn. Het betreft een project uit de tweede 
ronde. Er is sprake van vertraging van bouwprojecten wegens vertraging van de nutsbedrijven die leidingen omleggen. Zo 
ook dit project. Verder loopt alles volgens plan. Zij verzoeken hierom de einddatum uit te stellen tot 1 september 2018. Het 

college heeft besloten het aangevraagde uitstel voor het project te verlenen.  


