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1.                                 Regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het Rijk heeft de Regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19 vastgesteld. Daarmee kan de 
gemeente de huurders van de gemeentelijke gymnastieklokalen over de periode 16 maart tot 1 juni 2020 
schadeloos stellen. De derving van deze inkomsten worden door deze Regeling gecompenseerd. Aandachtspunt is 
dat de gymnastieklokalen tot 3 juli 2020 gesloten waren voor gebruik. De huur voor deze maand is wel in rekening 
gebracht, maar valt niet onder deze Regeling. Het college heeft besloten amateursportverenigingen zonder 
winstoogmerk voor het niet kunnen gebruiken van de gemeentelijk gymnastieklokalen in de periode 16 maart tot 1 
juni 2020 te compenseren en daarvoor: 

1. De Regeling tegemoetkoming sportaccommodaties COVID-19 toe te passen op gemeentelijke 
gymnastieklokalen over de periode 16 maart tot 1 juni 2020 en een aanvraag in te dienen. 

2. De in rekening gebrachte huur over deze periode kwijt te schelden. 
3. De huurders hierover schriftelijk te informeren. 

2.                                 Tijdelijke woningen Makkinga 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Afgelopen voorjaar heeft een initiatiefgroep uit Makkinga een plan gemaakt voor tijdelijke starterswoningen. 
De initiatiefgroep (Plaatselijk Belang Makkinga) heeft dit concept-plan onlangs als principeverzoek ingediend. Het 
plan houdt de realisatie in van tien tijdelijke starterswoningen en een centraal gebouw op het Muldersveld 
in Makkinga. Het gaat om gelijkvloerse woningen van 50-60m² met eigen tuin. Betaalbaarheid, duurzaamheid en 
een ‘sociale community’ zijn volgens de initiatiefnemers de uitgangspunten. Het centrale 
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gebouw bevat gemeenschappelijke voorzieningen. Het college heeft besloten bij te dragen aan een oplossing voor 
jongeren met beperkte toegang tot de lokale woningmarkt en hiervoor: 

1. Het principe van een van onderop ontwikkeld plan met tijdelijke woningen te ondersteunen; 
2. Medewerking en woningbouwruimte voor tijdelijke woningplannen te vragen aan de provincie; 
3. Te onderzoeken of het plan op de locatie ‘Muldersveld’ in Makkinga gerealiseerd kan worden. 

 
 
 
 
3.                                 Najaarsrapportage 2020 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college De najaarsrapportage 2020 geeft een tussentijdse verantwoording (financieel) van de programmabegroting 2020-
2023. De verantwoording gaat over de eerste acht maanden van 2020. De najaarsrapportage bestaat uit een aantal 
onderdelen: analyse van het financieel resultaat, de gevolgen van de coronacrisis in 2020 en toelichting op 
aangevraagde cofinanciering.  
 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen: 

1. De begrotingswijziging van de meicirculaire 2020 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage en het positieve saldo van €190.979; 
3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
En daarmee: 

4. De onttrekking aan de algemene reserve voor het project Mader te verlagen met €46.457; 
5. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen in 2020 en deze financiële 

gevolgen te verwerken in de begroting. 
6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2019 naar 2020. 
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4.                                 Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Bomen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college In de raadsvergadering van 23 september 2020 heeft de raad gevraagd om aan het raadsvoorstel Meerjaren 
Onderhouds Planning (MOP) Bomen een beslispunt omtrent de financiën toe te voegen. Het college heeft besloten 
om in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit.  

5.                                 Vaststellen subsidie St. Haulewelle 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema    

Besluit college Op 4 december 2018 heeft het college besloten St. Haulewelle in 2019 €58.913 subsidie te verstrekken 
voor de exploitatie van het zwembad Haulewelle. Met de op 19 mei 2020 ingediende Jaarstukken over 2019 
doet St. Haulewelle verslag van haar activiteiten en legt er financiële verantwoording over af. Het college stelt 
subsidie St. Haulewelle 2019 vast.  

6.                                 Vaststellen subsidie Stichting Bosbad Appelsch 2019 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Op 4 december 2018 heeft het college besloten Stichting Bosbad Appelscha voor 2019 €78.446 te verstrekken voor 
de exploitatie van het Bosbad en €25.512 voor planmatig onderhoud conform de MJOP 2018-2027. In 2019 is €373 
nabetaald i.v.m. prijscompensatie. Met de op 27 mei 2020 ingediende aanvraag en in september 2020 nagestuurde 
Jaarstukken over 2019 doet Stichting Bosbad Appelscha, via Laco Ooststellingwerf BV, verslag van haar activiteiten 
en legt er financiële verantwoording over af. Het college stelt subsidie St. Bosbad Appelscha 2019 vast.  

mailto:communicatie@ooststellingwerf.nl


 

Achterliggende stukken voor journalistieke doeleinden kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.                                 Kuipenstreek 8 te Oosterwolde 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Sinds 1 februari 2019 is de gemeente eigenaar van de voormalige aula aan de Kuipenstreek 8 te Oosterwolde. 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft ter overbrugging van de nieuwbouw op Kuipenstreek 7, de bestaande aula 
van de gemeente in gebruik genomen. Inmiddels is realisatie van het nieuwe afscheidshuis van DLE een feit en is 
het gebruik van de bestaande aula per 1 oktober 2020 beëindigd. 
 
De gemeente wil  het terrein transformeren naar een parkeerterrein ten behoeve van eigen gebruik door het 
personeel van de gemeente Ooststellingwerf. Hiermee zou de aanwezige parkeerdruk structureel worden opgelost. 
Heel veel medewerkers van de gemeente werken door het coronavirus thuis tot in ieder geval het einde van dit jaar. 
De ontwikkelingen van het coronavirus worden nauwlettend gevolgd, dit zal bepalend zijn hoe onze medewerkers 
vanaf 2021 blijven werken. Maar het langer thuiswerken lijkt realistisch. Hierdoor is actuele parkeerdruk niet aan de 
orde. 
 
Het pand verkeert bouwkundig in een goede staat. De gemeente heeft in deze coronatijd behoefte aan meer 
vergaderruimte waarbij de 1,5 meter kan worden benut. Daarvoor heeft het college besloten om de aula nog niet te 
slopen en in te zetten als vergaderruimte voor grotere groepen en de gemeenteraad van dit besluit via een 
mededeling op de hoogte te brengen. 
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8.                                  WOZ convenant met Stichting WoonFriesland 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Er vindt voor de totstandkoming van de WOZ waarden voor huurwoningen overleg plaats tussen Friese 
gemeenten en de woningcorporaties. Dit overleg vindt al jaren plaats zonder dat afspraken zijn vastgelegd in een 
convenant. Dit proces werd begeleid door Woonaccent Makelaars Friesland. Deze is overgenomen door Lamberink 
makelaars Friesland. Echter WoonFriesland heeft als enige corporatie medegedeeld na zoveel jaren niet meer deel 
te willen nemen in deze samenwerking en dus geen convenant meer te sluiten. Zij hebben zich teruggetrokken 
lopende het proces waarbij het convenant al ter ondertekening was aangeboden bij het college. Lamberink 
Makelaars Friesland heeft via de mail bevestigd dat we het convenant als niet verzonden kunnen beschouwen. De 
ondertekening door de burgemeester is hiermee juridisch gezien vervallen. Het college neemt kennis van het niet tot 
stand komen van een WOZ convenant met Stichting WoonFriesland. 
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