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Nummer 30 – 15 september 2020  

  

1.                                 Gegevensverstrekking i.v.m. Burgerpeiling 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Esther Verhagen   

Besluit college Dit najaar voert de gemeente een Burgerpeiling uit waarin inwoners worden bevraagd over verschillende 
onderwerpen. In verband met het uitvoeren van deze Burgerpeiling heeft het college het uitvoerende 
onderzoeksbureau aangewezen als partij die gegevens uit de basisregistratie personen kan krijgen specifiek voor dit 
onderzoek. Op deze manier gaan we zorgvuldig om de “Verordening basisregistratie personen Ooststellingwerf 
2019” en de AVG. In verband met het uitvoeren van een Burgerpeiling in het najaar van 2020 heeft het college 
besloten om (1) de werkzaamheden die onderzoeksbureau Markteffect voor onze gemeente verricht in het kader 
van de Burgerpeiling 2020, 2021 en 2022 aan te merken als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang 
en (2) onderzoeksbureau Markteffect aan te wijzen als derde aan wie gegevens uit de basisregistratie personen 
kunnen worden verstrekt. 
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2.                                 Principeverzoek Jan Frankensingel 26 in Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 20 juli 2020 heeft het college een principeverzoek (van 15 juli 2020) ontvangen voor het gebruik van het 
bestaande gebouw op het perceel aan de Jan Frankensingel 26 voor ‘normaal’ wonen. Het college heeft besloten 
om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Daarvoor (1) in principe medewerking te verlenen – voor een 
periode van twee jaar vanaf de dag na de dag van dit besluit – aan het wijzigingen of afwijken van de bestemming 
(van een deel) van de gronden van het perceel aan de Jan Frankensingel 26 in Oosterwolde met de mogelijkheid 
om (een deel van) de gronden en bouwwerken te gebruiken voor wonen. (2) Binnen de woningbouwafspraken 
ruimte te reserveren voor ten hoogste één woning voor de Jan Frankensingel 26 in Oosterwolde voor de hiervoor 
onder 2. bedoelde periode, onder voorwaarde dat uit de uitwerking van het initiatief in een bestemmingsplan of 
aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat: 
    a. de woning voldoende punten scoort in stap 1 van het ‘Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf’; 
    b. er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 

 
 
3.                                 Principeverzoek Zuideinde 47 Fochteloo 
Portefeuillehouder Marcel Bos   

Besluit college Er is een principeverzoek binnengekomen voor Zuideinde 47 in Fochteloo. Op deze locatie is een 
zorgboerderij met een manege en bedrijfswoning aanwezig. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor 
verblijfsrecreatie, bestaande uit een minicamping en drie luxe trekkershutten aanwezig. De initiatiefnemer en tevens 
eigenaar wil achter de manege vijftig camperplaatsen realiseren binnen de bestemming ‘Agrarisch’. De bestaande 
minicamping aan de noordkant van het perceel wordt daarbij opgeheven. Het college heeft besloten om in principe 
voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Veegplan 2018’ op het perceel aan Zuideinde 47 in Fochteloo (kadastraal bekend als gemeente 
Oosterwolde, sectie F, nummer 359 en 361) voor de realisatie van vijftig camperplaatsen. 
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4.                                  Offerte Vluchtelingenwerk Noord Nederland juridische begeleiding statushouders 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college Vluchtelingenwerk Noord Nederland verzorgde tot dit jaar zowel de maatschappelijke als de juridische 
begeleiding van statushouders. De maatschappelijke begeleiding is per 2020 belegd bij St. Scala. Echter 
voor de juridische begeleiding zijn geen afspraken gemaakt en hiervoor is nu geen voorziening beschikbaar. Het 
college heeft besloten de opdracht aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland te verstrekken voor het bieden van 
juridische begeleiding bij vraagstukken rondom asiel, terugkeer en hereniging. 
 

5.                                 RIF-project De Bodemwerkplaats 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college De Bodemwerkplaats is een RIF-project van het Nordwin College. Dit project komt voort uit o.a. het 
Bodemconsortium waar meerdere partijen onderdeel van zijn (ook het Nordwin College en de gemeente 
Ooststellingwerf). Een RIF-aanvraag is een aanvraag van subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO 
(kortweg RIF). Dit fonds subsidieert publiek private samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het doel van 
het Regionaal Investeringsfonds is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Het 
college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met Nordwin College voor het RIF-project De 
Bodemwerkplaats aan te gaan.  
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6.                                  Bedrijven Investeringzone centrum Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het Centrumplan Oosterwolde (Venekoten – centrum Oosterwolde) is een van de strategische projecten uit 
het raadsprogramma 2018-2022. Samenwerken aan plannen met onze inwoners, ondernemers en 
vastgoedeigenaren is hierin een belangrijk aspect. De ondernemersvereniging en de vastgoedvereniging in 
het centrum van Oosterwolde hebben de gemeente gevraagd om een bedrijven investeringszone (BIZ) in het 
centrum van Oosterwolde mogelijk te maken. Het college heeft besloten om: 

1. Het eindrapport “Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied van Oosterwolde” van Meiklaas 
vast te stellen en als uitgangspunt te gebruiken voor de verdere aanpak en samenwerking binnen het 
winkelgebied Oosterwolde. 

2. De gemeenteraad voor te stellen het eindrapport “Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied 
van Oosterwolde” van MeiKlaas als uitgangspunt te gebruiken voor de verdere aanpak en samenwerking 
binnen het winkelgebied Oosterwolde. 

3. Een Bedrijven Investeringszone in het centrum van Oosterwolde mogelijk te maken. 

Daarvoor 
 
De vaststelling van een Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en de subsidie voor de 
Bedrijven Investeringszone Centrum Oosterwolde 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

4. De gemeenteraad voor te stellen eenmalig in 2020 €40.000,00 beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds 
voor de start van de uitvoering van de plannen voor een toekomstbestendig centrum van Oosterwolde. 

5. De gemeenteraad voor te stellen om de intentie uit te spreken om, gekoppeld aan de looptijd van de 
verordening Bedrijven Investeringszone Centrum Oosterwolde 2021, een bijdrage te doen aan Stichting BizO 
om de samenwerking in het centrum te versterken en de plannen te realiseren. 
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7.                                  Programmabegroting 2021-2024 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 
1. De Programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 vast te stellen. 
 
En daarmee: 
2. In te stemmen met het verwerken van de Visie op Samenleven in programma 1 (financieel en tekstueel). 
3. In te stemmen met het vormen van een aparte paragraaf voor de OWO-afdelingen. 
 

8.                                 Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Bomen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen   

Besluit college In de raadscommissie Ruimte van 9 september 2020 is het onderwerp “Bomenbeleid Ooststellingwerf – 
vervolg op Raads- en Uitvoeringsprogramma” besproken. Tijdens de vergadering zijn er een aantal 
toezeggingen gedaan. Het college heeft besloten om in te stemmen met de mededeling aan de raad waarin 
antwoord gegeven wordt op de gedane toezeggingen tijdens de raadscommissie vergadering van 9 september 
2020. 
 


