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Nummer 37 – 12 november 2019 

  

1.                                  Verordening elektronische bekendmaking Ooststellingwerf 2020 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college NDC Mediagroep kan de bezorging van huis-aan-huisblad de Nieuwe Ooststellingwerver in een deel van het 
buitengebied (ca. 273 adressen) niet garanderen. Dit staat op gespannen voet met de verplichting om actief te 
informeren over kennisgevingen en bekendmakingen van de gemeente. Het college heeft besloten om de raad voor 
te stellen om de Verordening elektronische bekendmaking Ooststellingwerf 2020 vast te stellen. 
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2.                                 Aanvullende vragen ASDO nav reactie op eerste brief ASDO nav Rapportage fase 2 Grip op het Sociaal 
                                    Domein 
Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college De taskforce ‘Grip op het sociaal domein’ bracht de ‘Rapportage fase 2’ uit, waarin interventies beschreven 
staan. Het college stemde op 27 augustus jl. in met deze interventies. Vervolgens bracht de ASDO advies uit over 
de rapportage. Op 24 september stelde het college een brief vast waarmee het reageerde op dit advies. Naar 
aanleiding hiervan stuurde de ASDO een brief met aanvullende vragen. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. Kennis te nemen van de aanvullende vragen van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf (ASDO) 
naar aanleiding van de brief die het college stuurde als reactie op de eerste reactie van de ASDO op de 
‘Rapportage fase 2’ van Taskforce ‘Grip op het sociaal domein’. 

2. Te reageren op de aanvullende vragen van de ASDO via een brief. 
3. De aanvullende vragen en de reactie van het college hierop ter kennisgeving te sturen aan de Raad via een 

mededeling. 
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3.                                 Subsidievaststelling Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur 2018 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  
 

Besluit college De Samenwerkingsovereenkomst Kindpakket “Om ieder kind kansen te geven tot maatschappelijke participatie” 
met Stichting Leergeld Friesland-Oost (hierna: Stichting Leergeld), Stichting Jeugdfonds Sport Friesland (JFS) 
en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland (JFC) loopt tot 31 december 2019. Voor het jaar 2018 heeft het 
college op 25 juni 2018 subsidie verleend aan Stichting Leergeld, JFS en JFC. In de afgegeven beschikking is 
aangegeven dat aan het eind van de subsidieperiode, aan de hand van een ingediend inhoudelijk verslag, een 
financiële verantwoording en een accountantsverklaring, het subsidiebedrag wordt vastgesteld. Stichting Leergeld, 
JFS en JFC hebben ieder een jaarrapportage en -verslag aangeleverd. 
 
Het college heeft besloten om: 
1. De subsidie voor 2018 aan Stichting Leergeld Friesland-Oost vast te stellen op € 65.000,- 
2. De subsidie voor 2018 aan Jeugdfonds Sport Friesland vast te stellen op € 13.917,- 
3. De subsidie voor 2018 aan Jeugdfonds Cultuur Friesland vast te stellen op € 3.516,- 

 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                                 Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Vanaf 2020 wordt het abonnementstarief in de Wmo vastgelegd op een vast bedrag van € 19,- per maand. De 
gemeente kan binnen het abonnementstarief andere keuzes maken, bijvoorbeeld iedereen een lagere bijdrage 
opleggen of voorzieningen uitzonderen van de bijdrage. Iedere gemeente wordt geacht deze beleidskeuzes te 
maken en dit vast te leggen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.  
 
Het college heeft besloten om: 
1. De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning aan te passen conform bijgaand voorstel in verband met de 
invoering van het Wmo abonnementstarief. 
2. De raad voor te stellen om de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019’ per 1 januari 2020 in te 
trekken en de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020’ per 1 januari 2020 vast te stellen. 
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5.                                  Afronding plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 29 januari 2019 heeft de raad vergaderd over het voorstel ‘Woningbouwvolume in relatie tot 
planvoorraad’. Het doel van dit voorstel was om het kwantitatieve overschot in de planvoorraad af te 
stemmen op het woningbouwvolume (~ woningbouwruimte) voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 
31 december 2025. Inmiddels zijn er nieuwe regionale woningbouwafspraken om 361 woningen toe te voegen. Het 
college van Gedeputeerde Staten van Fryslân moet daarnaast nog formeel instemmen met een nieuw 
uitvoeringsprogramma van de gemeente voor deze 361 woningen. 
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om: 

1. de bij het raadbesluit op 29 januari 2019 bekrachtigde geheimhouding op de bijlage ‘harde planvoorraad en 
resterende doorgaande plannen’ op te heffen; 

2. in te stemmen met het nieuwe uitvoeringsprogramma en dit voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van 
Fryslân; 

3. het Woonplan 2011-2020 en uitvoeringsprogramma 2011-2020 in te trekken; 
4. te besluiten dat de intrekking niet geldt voor ruimtelijke plannen die vastgesteld zijn vóór 17 december 2019, 

maar nog niet onherroepelijk zijn. 
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6.                                 Beslissing op bezwaar - Houtwal 27 Oosterwolde 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 10 mei 2019 heeft het college een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van 
de gronden van bouwwerken op het perceel aan de Houtwal 27 in Oosterwolde voor een supermarkt. Dit 
betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Op 5 
september 2019 heeft een hoorzitting over het bezwaarschrift plaatsgevonden bij de Algemene Kamer van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: commissie). Op 12 september 2019 heeft de commissie 
haar advies gegeven. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. De centrumfunctie van Oosterwolde te waarborgen; 
Daarvoor: 

2. Van het advies van de Algemene Kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften kennis te 
nemen; 

3. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover dit de onderbouwing van het bestreden besluit betreft; 
4. De onderbouwing van het bestreden besluit aan te vullen en voor het overige het besluit in stand te laten. 
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7.                                  Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed Ooststellingwerf 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In 2017 heeft het college de raad geïnformeerd dat wettelijke taken op het gebied van erfgoed en 
monumentenzorg goed worden uitgevoerd. Maar het kan altijd beter. Het college heeft destijds aangegeven 
de monumenteneigenaren jaarlijks middels een nieuwsbrief te informeren over nieuwe ontwikkelingen. 
Daarnaast zal in het najaar nog een bijeenkomst worden georganiseerd met als thema monumentale 
gebouwen in relatie tot duurzaamheid. 
 
Het college heeft besloten om een mededeling en de nieuwsbrief ter kennis te brengen aan de raad. 

8.                                  Ondertekening Bijenpact 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Ooststellingwerf is uitgenodigd haar biodiversiteitsproject in te dienen als bijenpact. Op 15 november vindt de 
feestelijke ondertekening plaats. Achttien andere Friese organisaties nemen deel met hun eigen actieplan. De 
ondertekenaars dagen elkaar hiermee uit de handen ineen te slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor 
het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren. 
  
Het college heeft besloten om:  
1. Het bijenpact Ooststellingwerf en de intentieverklaring bijenpact te ondertekenen; 
2. De raad met een mededeling hierover te informeren.  
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9.                                  Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Jaarlijks worden de gemeentelijke tarieven voor het maken van een aansluiting op de riolering aangepast, omdat de 
uurtarieven en de materiaalkosten veranderen. De gemeente geeft in principe aan iedereen toestemming om een 
woning of een ander gebouw op de riolering aan te mogen sluiten. Het deel van de huisaansluiting tot aan de 
eigendomsgrens (incl. de zogenaamde erfscheidingsput) wordt door de aanvrager aangelegd. Het deel van de 
huisaansluiting in grond dat in eigendom van de gemeente is, wordt door de gemeente aangelegd. De kosten 
hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Dit gebeurt op basis van de “Verordening eenmalig 
rioolaansluitrecht 2020”. De tarieven zijn o.a. afhankelijk van de soort verharding en de soort riolering in de weg voor 
de woning of het gebouw. 
Het college heeft besloten om de Raad voor te stellen de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020 vast te 
stellen. 

10.                               Voorstel benoeming, ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Volgens artikel 12b, sub 4 van de Woningwet 2003 worden leden van de Welstandscommissie voor een termijn van 
ten hoogste drie jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal voor een zelfde periode van drie jaar worden herbenoemd. De 
benoeming van de leden van de Monumentencommissie wordt geregeld in de Monumentenwet. Het college heeft 
besloten om de raad voor te stellen akkoord te gaan met de benoeming, herbenoeming en het ontslag van leden 
van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem. 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 

  

11.                               Besluit op verzoek om handhaving 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 7 december 2018 is een verzoek om handhaving ingediend. Op 10 januari 2019 en 11 februari 2019 is 
het verzoek aangevuld. Hierin werd gevraagd om (samengevat) handhavend op te treden tegen alle 
wijzigingen die aan de baan zijn gedaan en waarvoor geen omgevingsvergunning is afgegeven op het 
terrein MSV “De Prikkedam” op het adres Prikkedam 1A in Makkinga.  
 
Het college heeft besloten om voor te stellen het verzoek om handhaving af te wijzen. Op 7 oktober 2019 heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf het bestemmingsplan motorcrossterrein Prikkedam vastgesteld. In 
artikel 5 van dit bestemmingsplan zijn de regels voor de bestemming Sport – Motorcrossterrein opgenomen. Binnen 
deze bestemming is het gebruik als motorcrossbaan en aanverwante (ondergeschikte) activiteiten geregeld, zoals 
dagrecreatief medegebruik en veldsporten. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van sport - 
motorcrossbaan" is een motorcrossbaan toegestaan ten dienste van motorcrosstrainingen en 
motorcrosswedstrijden. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van sport - beginnersbaan" is een 
beginnersbaan toegestaan ten dienste van motorcrosstrainingen. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 
van sport - verzorgingsterrein" is een verzorgingsterrein ten behoeve van de motorcross toegestaan. In het 
bestemmingsplan is alleen de buitengrens van de motorcrossbaan opgenomen. Er zijn geen regels vastgesteld over 
eventuele hoogten en laagten op de motorcrossbaan. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan zijn de eerdere 
eventueel aangebrachte wijzigingen aan de baan gelegaliseerd. 
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12.                               Verordening Kwaliteit VTH 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. De raad voorstellen om de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

Omgevingsrecht Ooststellingwerf 2019 vast te stellen. 
2.  

a. de Kaders en Uitgangspunten Frysk Peil F1 vast te stellen; 
b. de VTH-Kwaliteitscriteria Frysk Peil F1 vast te stellen; 
c. de Kaders en Uitgangspunten Frysk Peil F1 en de VTH-Kwaliteitscriteria Frysk Peil F1 ter informatie voor 

te leggen aan de raad. 
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13.                               Nota grondprijzen 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De Nota Grondprijzen is een aanvulling op de Nota Grondbeleid. De Nota Grondprijzen vult deze aan met de 
jaarlijkse aanpassing van de grondprijzen. Ook borduurt de Nota Grondprijzen voort op de Nota Grondbeleid 
met betrekking tot het te leveren maatwerk voor ruimtelijke ontwikkelingen. De accountant heeft dringende 
aanbevelingen gedaan (de management- letter) die in de Nota Parameters Grondexploitatie zijn verwerkt. 
 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om: 

1. de Nota Grondprijzen 2020 vast te stellen, waarin de grondprijzen en (bijbehorende) prijssystematiek zijn 
geregeld, inclusief de nota Parameters Grondexploitatie. 

2. akkoord te gaan met de toepassing in 2020 met de betalingsregeling voor woningbouwkavels. 
3. geen prijsverhoging voor industriekavels in te stellen. 
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14.                              Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt ter plaatse van de Vaart Zuidzijde nr. 47 
                                   te Appelscha 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven; 
2. Medewerking te verlenen aan de ontwerp-omgevingsvergunning, nadat en onder de voorwaarde dat door de 

raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven; 
3. De gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen wanneer op de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 


