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1.                                     Beschikbaarstelling krediet voor de vernieuwbouw van b.s. de Twirrewyn 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een krediet van € 1.887.000 beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw 
van b.s. de Twirrewyn te Donkerbroek. Dit om in Donkerbroek thuisnabij kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs te 
realiseren in een hierop afgestemd en energieneutraal schoolgebouw. 

2.                                      Monitor Consulent Jeugd in de huisartsenpraktijk -  1e helft 2019 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het college heeft kennis genomen van de ‘Monitor Consulent Jeugd – 1e helft 2019’. Daarin staan de resultaten van een 
Consulent Jeugd die in de 1e helft van 2019 actief was in 5 praktijken. Deze monitor wordt ter kennisname aangeboden aan de 
raad. Het college heeft besloten akkoord te gaan met overheveling van de voor 2020 benodigde gelden voor de Consulenten 
Jeugd  van het budget Individuele voorzieningen Natura Jeugd naar het budget Gebiedsteam Extern 
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3.                                         Straatnaam Haulerwijk 

Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Wat straatnamen betreft is het in Ooststellingwerf gebruikelijk die te ontlenen aan de historie. De verplaatsing van zorgcentrum 
“Sinnehiem” is ten koste gegaan van de straat, en daarmee de straatnaam “Holdert”. “Even holdert houden” betekende vroeger 
“Even tijd om te rusten na het werk”.  
 
Op de voormalige locatie van zorgcentrum “Sinnehiem” te Haulerwijk worden zes bungalows en vijftien appartementen 
gebouwd. De zes bungalows kunnen in de bestaande situatie worden genummerd (aan de “Veenmosstraat”). Dat lukt niet wat 
de vijftien appartementen betreft, aan de locatie daarvan moet een nieuwe straatnaam worden toegekend. 
 
Het college heeft besloten om aan de straat waaraan de vijftien appartementen gebouwd gaan worden de straatnaam “Nieuwe 
Holdert” toe te kennen. 

 
4.                                            Zorgeconomie 
Portefeuillehouder Harry Oosterman 

Besluit college Het programma Zorgeconomie loopt sinds 2017. Tijdens een bijeenkomst in 2018 zijn de thema’s binnen het programma 
vastgesteld: Regionaal Flexwerkgeverschap, Zorg en Toerisme, Ooststellingwerf Positief Gezond en Ateliers. Sinds afgelopen 
juni is er een Projectleider aangesteld voor de Zorgeconomie. De thema’s krijgen nu opnieuw invulling. Het college heeft 
besloten om de raad te informeren over de stand van zaken rondom de Zorgeconomie. 
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5.                                  Bestuursopdracht uitwerken en uitvoeren Visie op Samenleven 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Het College heeft de bestuursopdracht vastgesteld waarin staat hoe de gemeente de Visie op Samenleven in de periode 2020-
2024 gaat uitwerken en uitvoeren. Deze uitwerking en uitvoering kan beginnen zodra de gemeenteraad in oktober 2019 een 
besluit heeft genomen over de Visie op Samenleven. 
 

6.                                           Taskforce grip op het Sociaal Domein, fase 2 

Portefeuillehouder Esther Verhagen/Marcel Bos 

Besluit college Het College is eerder al akkoord gegaan met de voorstellen van de interne Taskforce Grip op het sociaal domein, waarin op een 
rij staat welke maatregelen de gemeente op korte en op langere termijn kan nemen om de uitgaven in het sociaal domein te 
beheersen en te beperken. Het college heeft besloten om naar aanleiding hiervan een mededeling aan de raad te sturen. 
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7.                                            Landschapsbiografie Ooststellingwerf sep 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om een subsidie van €30.000 beschikbaar te stellen voor een 
participatieve landschapsbiografie van Ooststellingwerf en dit te financieren met middelen uit het participatiebudget 2019. Een 
landschapsbiografie vat verschillende soorten informatie samen tot één samenhangend verhaal, dat op een toegankelijke 
manier beschreven en verbeeld wordt. Doordat in dit project veel geïnvesteerd wordt in de inbreng van mensen uit de gemeente 
(bijvoorbeeld in iedere dorp een eigen werkgroep) , is de betrokkenheid van het begin af aan geborgd. Deze betrokkenheid zal 
zich in de toekomst vertalen naar een grotere en creatievere inbreng van inwoners en ondernemers bij allerlei plannen, 
activiteiten en projecten.  

8.                                             Omgevingsvergunning Zonnepark Duistereweg Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 15 april 2019 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik 
van het Zonnepark Duistereweg Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar. De ontwerp-omgevingsvergunning 
en ontwerp-vvgb hebben van 28 juni t/m 8 augustus ter inzage gelegen voor zienswijzen. Het college heeft besloten om in te 
stemmen met de nota van zienswijzen en de daarin opgenomen reactie op de ontvangen zienswijze. Daarnaast om in te 
stemmen met het toevoegen van een vergunningvoorschrift aan de (definitieve) omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt 
voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan 
de omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen 
wordt afgegeven. 
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9.                                              Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Het college stelt de raad voor om het (ontwerp) bestemmingsplan voor het motorcrossterrein De Prikkedam met wijzigingen vast 
te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt het bestaande gebruik mogelijk gemaakt en kunnen veldsportactiviteiten plaatsvinden 
op dit terrein. Het college is van mening dat de raad met het vaststellen van dit (ontwerp)bestemmingsplan kiest voor een goede 
ruimtelijke ordening, een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor het motorcrossterrein De Prikkedam en een 
aanvaardbaar woon- en leefmilieu voor de omgeving van dit terrein. 
 
De bespreking van dit bestemmingsplan vindt plaats tijdens een extra commissie en raadsvergadering op 23 september en 7 
oktober. Zodoende neemt de raad binnen de Raad van State gestelde termijn een besluit. 


