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Nummer 27 – 25 augustus 2020  

  

1.                                 Tussentijdse monitor 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Sinds de drie decentralisaties in het Sociaal Domein met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
voor grote delen van de hulpverlening en zorg aan mensen van alle leeftijden. De monitor Jeugd geeft 
inzicht in de stand van zaken op het gebied van hulp voor jeugdigen, oftewel de jeugdhulp vallend onder de 
Jeugdwet. Het college heeft besloten om de mededeling ‘Tussentijds monitor 2020’ ter info naar de commissie 
Samenleving te sturen en de ‘Monitor Jeugd Q2 2020’’ ter info naar de commissie Samenleving te sturen. 
 

2.                                Beschikbaarstelling krediet voor 14 parkeerplaatsen i.r.t. de inrichting terrein van bs de Twirrewyn te 
                                   Donkerbroek 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Als gevolg van gemeentelijke zorgplicht voor voldoende parkeerplaatsen voor het onderwijs dienen 14 
parkeerplaatsen, inclusief verlenging van de straat, te worden gerealiseerd in relatie tot de inrichting van het terrein 
van basisschool de Twirrewyn te Donkerbroek in verband met de vernieuwbouw. Het college heeft besloten om de 
raad voor te stellen een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 14 parkeerplaateten, 
inclusief de verlenging van de straat, in relatie tot de inrichting van het terrein van bs de Twirrewyn te Donkerbroek. 
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3.                                 Nota van uitgangspunten Programma Duurzaamheid 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid met de Versnellingsagenda duurzaam 
Ooststellingwerf 2030, het Uitvoeringsprogramma Biobased Economy 2016 – 2020, Biodiversiteit, de 
energietransitie, invoering van Diftar+, etc. 
 
Ook de komende periode willen we blijven investeren in duurzaamheid. Dit gaan we doen met het 
Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025. De eerste stap naar programmatisch werken binnen 
het thema duurzaamheid is het bepalen van onze ambitie en het aanbrengen van focus. Hiervoor is een 
Nota van uitgangspunten opgesteld, waarin aangegeven is wat de ambitie is en op welke thema’s de 
focus gelegd gaat worden. Het college heeft besloten om:  

1. Focus aan te brengen in de agenda voor het Programma Duurzaamheid voor de periode t/m 2025. 
2. Hiervoor de Nota van uitgangspunten Programma Duurzaam Ooststellingwerf 2021 – 2025 in concept vast te 

stellen. 
3. De Nota van uitgangspunten toe te lichten aan raadsleden en raadscommissieleden Ruimte in een 

themabijeenkomst en voor te leggen voor inhoudelijke feedback. 
4. De Nota van uitgangspunten na verwerking van de eventuele inhoudelijke feedback voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 
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4.                                Ontwerp Statutenwijziging Stichting Oold Ark en Stichting Korenmolen De Weyert 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Stichting Oold Ark en Stichting Korenmolen De Weyert willen meer samenwerken om het behoud van het 
Museum en de Molen beter te kunnen borgen. Het is een logische vervolgstap op het succesvolle traject van 
“Samen door één deur” uit 2011. Het samenwerken heeft als gevolg dat de Statuten van beide Stichtingen worden 
geactualiseerd zodat het bestuur beter kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Het college heeft besloten om 
de raad voor te stellen om in te stemmen met het Ontwerp Statutenwijziging van Stichting Oold Ark en Stichting 
Korenmolen De Weyert van 26 mei 2020. 
 

5.                                 Overeenkomst levering huishoudelijk oud papier 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De huidige overeenkomst voor de levering huishoudelijk oud papier en karton met Afvalsturing Friesland NV 
(Omrin) loopt eind 2020 af. Voor het organiseren van de collectieve aanbesteding en om slagvaardig in de 
markt te kunnen opereren is ook door de gemeente Ooststellingwerf deelgenomen aan de collectieve 
aanbesteding voor de Friese gemeenten. Het college heeft besloten om de overeenkomst levering huishoudelijk oud 
papier en karton 2021-2025 te ondertekenen en ter bevestiging te zenden naar Afvalsturing Friesland NV.  
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 
 
 
 

6.                                  Uitspraak voorlopige voorziening uitbreiding sportpark vv Waskemeer 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten in te stemmen met de mededeling aan de raad m.b.t. de uitspraak op het verzoek om 
voorlopige voorziening inzake uitbreiding sportpark vv Waskemeer. 

7.                                 Ongegrondverklaring bezwaarschrift tegen besluit opleggen dwangsom wegens een ondeugdelijke afvoer 
                                    van huishoudelijk afvalwater 
Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Er is door een verkeerde afvoer-koppeling van de wasmachine op het regenwaterriool huishoudelijk afvalwater in 
een greppel c.q. in de bodem terecht komen. Dit is in strijd met artikel 7 Besluit lozing afvalwater huishoudens. 
Daarom is een dwangsom van €5000 opgelegd ter ongedaan making van de juridisch ongewenste situatie. 
Hiertegen is bezwaar gemaakt bij brief. Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de gemeentelijke commissie 
van advies voor de bezwaarschriften. De commissie bracht aan het college het advies uit om het bezwaar 
ongegrond te verklaren. 
 
 Het college heeft besloten om: 
1. Het advies met onderliggende motivering van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, en 
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren 
3. Het dwangsombesluit van 25 februari 2020 in stand te laten 
4. Een vergoeding van kosten voor het maken van bezwaar niet toe te kennen 
5. Een nieuwe begunstigingstermijn te stellen van 15 oktober 2020. 
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8.                                  Planning legesactiviteiten 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college In de begroting 2019 en 2020 is een onderzoek leges aangekondigd. Dit onderzoek hangt samen met de 
houdbaarheid van de nota leges 2016 en de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging. De 
invoering van deze wetgeving is echter uitgesteld naar 1 januari 2022. In verband daarmee wordt in 2020 volstaan 
met een actualisatie van de nota leges 2016 qua jurisprudentie en feitelijke uitvoering. De uitwerking vindt plaats in 
de legesverordeningen die in december worden aangeboden voor besluitvorming. Hierdoor wordt op een efficiënte 
manier voldaan aan de actuele wet- en regelgeving. In 2021 wordt de nota leges volledig herzien. Hierbij wordt 
naast de nieuwe wetgeving ook de mogelijkheden voor een uniform legesmodel (titel 2) in OWO verband 
onderzocht. Daarnaast worden dan ook de visie op dienstverlening i.c.m. servicenormen en de uitkomsten van de 
financiële heroverwegingen betrokken.  
 
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de voorgestelde uitgangspunten en planning legesactiviteiten 
Hiervoor: 
a) Akkoord te gaan een actualisatie van de nota leges 2016 voor de begroting 2021. 
b) Akkoord te gaan met een herziening van de nota leges voor de begroting 2022 e.v. 
c) De raad hierover te informeren middels de bijgevoegde mededeling 
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9.                                 Raadsmededeling uitspraak Raad van State Veegplan 2018 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De gemeenteraad heeft op 26 maart 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018” 
vastgesteld. Tegen dit vaststellingbesluit is vervolgens beroep ingesteld. Na behandeling van dit beroep door 
de Raad van State tijdens de zitting van 23 juni 2020, is nu de uitspraak binnen. Kern van de uitspraak is dat het 
beroep op alle ingebrachte onderdelen ongegrond is verklaard. Hiermee is het Veegplan 2018 nu ook een 
onherroepelijk plan geworden. Het college heeft besloten om via een raadsmededeling de gemeenteraad te 
informeren over de uitspraak van de Raad van State inzake het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan 
“Buitengebied 2016, Veegplan 2018”. 
 

10.                               Uitvaardigen dwangbevel dwangsom 6 en 7 Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om:  

1. Een dwangbevel uit te vaardigen voor betaling van dwangsom 6 (verbeuring 17 juli 2019) naar aanleiding van 
de opgelegde last onder dwangsom van 7 mei 2019; 

2. Een dwangbevel uit te vaardigen voor betaling van dwangsom 7 (verbeuring 21 augustus 2019) naar 
aanleiding van de opgelegde last onder dwangsom van 7 mei 2019. 


