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1.                                  Bijzondere Algemene Ledenvergadering VNG 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 29 november a.s. vindt de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Nieuwegein. Voor de 
geagendeerde voorstellen heeft het college het standpunt van de gemeente Ooststellingwerf bepaald. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. Een nader te bepalen raads- of collegelid dan wel de secretaris of de griffier aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van de gemeente op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op vrijdag 
29 november 2019 te Nieuwegein. 

2. In te stemmen met de geagendeerde voorstellen. 
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2.                                  Evaluatie pilot bezorgen reisdocumenten op gewenste locatie in Nederland 

Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op 1 oktober 2018 is de gemeente gestart met een pilot voor het bezorgen van reisdocumenten op een door de 
aanvrager gewenste locatie. De pilot had een duur van één jaar. Bij de start van de pilot is afgesproken om na een 
jaar een evaluatie te houden.  
 
Het college heeft besloten:  

1. Kennis te nemen van de resultaten van de gehouden pilot waarbij reisdocumenten op een door de aanvrager 
gewenste locatie in Nederland konden worden bezorgd. 

2. De dienst voortaan permanent aan te bieden. 
3.  Dat voor die dienst geen afwijkend (lees: lager) tarief meer geldt. 
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3.                                  Inkoop Wmo 2020 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  
 

Besluit college Vanaf eind 2018 hebben de OWO-gemeenten voorbereidingen getroffen om de Wmo-inkoop per 2020 vorm te 
geven. Inmiddels is de procedure doorlopen en kan er tot gunning worden overgaan. Daarvoor is het nodig 
contracten te tekenen.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. kennis te nemen van de stand van zaken Wmo inkoop 2020; 
2. de ‘Overeenkomst Wmo-ondersteuning 2020 en verder gemeente Ooststellingwerf’ vast te stellen; 
3. deze af te sluiten met de in de bijlage genoemde (gegunde) aanbieders en 
4. de Adviesraad Sociaal Domein te danken voor hun inbreng. 
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4.                                  Statutenwijziging Afvalsturing Friesland NV 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV van 13 december 2019 wordt een voorstel tot 
statutenwijziging geagendeerd. Met het voorstel van de statutenwijziging wordt een meerjarige levering 
restafval vanaf 2025 geregeld. In de brief van 11 oktober 2019 licht Omrin (Afvalsturing Friesland NV) het voorstel 
tot statutenwijziging leveringsrelatie toe.  
 
Het college heeft besloten om: 

1. Op de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Friesland NV van 13 december 2019 in te stemmen met: 
a. het aanpassen van de opzegtermijn levering restafval in tenminste vijf jaar; 
b. de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van Afvalsturing Friesland NV; 

2. Het voornemen van het college om in te stemmen via een mededeling kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad 
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5.                                   Adressenwijzigingen Alkenhaer 2, 3 en 4 te Appelscha 

Portefeuillehouder Harry Oosterman   

Besluit college Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: BAG) in werking getreden. De 
BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Uit de registratie blijkt 
dat de adressen Alkenhaer 2, 3 en 4 in Appelscha niet conform de BAG richtlijnen zijn opgenomen. Het voorstel is 
om de adressen Alkenhaer 2 en 3 te wijzigen naar Drentseweg 5A en 5B. Alkenhaer 4 betreft een schuur waar in 
het verleden onterecht een adres aan toe is gekend. Het voorstel is dan ook om het adres Alkenhaer 4 in te trekken. 
 
Het college heeft besloten om:  

1. In te stemmen met het wijzigen van de adressen Alkenhaer 2 en 3 in Appelscha. 
2. In te stemmen met het intrekken van het adres Alkenhaer 4 in Appelscha. 

6.                                  Beslissing op bezwaar 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 17 oktober 2019 heeft de Algemene kamer van de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de 
commissie) een hoorzitting gehouden over het bezwaar van MSV De Prikkedam van 17 juli 2019 gericht tegen het 
besluit van het college van 3 juni 2019, waarbij is besloten tot het invorderen van de op 20 februari 2019 van 
rechtswege verbeurde dwangsom (dwangsom 5).  
 
Het college heeft besloten om het advies van commissie van de bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaarschrift van de bezwaarmaker van 17 juli 2019 ongegrond te verklaren. 
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7.                                   Budgetoverheveling 2019-2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college De directie en alle afdelingen van de gemeente zijn in de gelegenheid gesteld om budgetten aan te dragen die 
volgens hen overgeheveld moeten worden van 2019 naar 2020. Besluitvorming door de raad vindt plaats in 
december. De PVM’er heeft op deze manier de gelegenheid om zo laat mogelijk in te schatten of overheveling moet 
plaatsvinden. De overgehevelde budgetten komen begin volgend jaar (2020) beschikbaar.  
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met de budgetoverheveling 2019-2020 
t.w.v. € 217.500 en de begroting 2019 en 2020 te wijzigen. 

8.                                 Verordening Rioolheffing 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos en Fimke Hijlkema  

Besluit college In 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente aan de riolering doet. 
Ook staat hierin welke kosten daarmee gemoeid zijn. Dit is het zogenaamde kostendekkingsplan. In 2017 is dit 
kostendekkingsplan bijgesteld. De tarieven voor 2020 worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. De 
tarieven van de rioolheffing zijn in 2020 als volgt opgebouwd. De eigenaar betaalt een vast bedrag per jaar: €97,65. 
Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Niet-
woningen zijn bijvoorbeeld winkels, bedrijven en andere gebouwen, die niet als woning worden gebruikt. Ook 
gebouwen die naast een bedrijfsfunctie een woonfunctie hebben worden gezien als niet-woningen. Gebruikers van 
woningen betalen een vast bedrag per jaar afhankelijk van de gezinssamenstelling. 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Verordening rioolheffing 2020 vast te stellen. 
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9.                                  Deelname en uitgangspunten proces ‘Dekkend Onderwijsaanbod’ 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Op initiatief van onder andere SO Fryslân, RENN4, de Ambion Holding, Comprix, het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Friesland en de gemeente Heerenveen is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel 
was om opvattingen en ideeën in kaart te brengen over de organisatie en bestuurlijke inrichting van voorzieningen 
voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Zuidoost Friesland (Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf). De 
gedeelde opvatting is dat het huidige voorzieningenaanbod voor speciaal (basis) onderwijs niet optimaal is en in 
onvoldoende mate ‘dekkend’. Deze constatering wordt vooral veroorzaakt door het groot aantal leerlingen dat buiten 
onze regio onderwijs volgt. De deelnemers zijn het er tegelijk over eens dat er een ‘dekkend onderwijsaanbod’ in de 
regio gerealiseerd kan worden. De wil is er en de kinderen zijn er. 
 
Het college heeft besloten om:  
1. Deel te nemen aan de eerste (onderzoeks-)fase van het proces ‘Dekkend Onderwijsaanbod’. 
2. Voor de begeleiding van de eerste fase € 850 (per gemeente) en bestuurlijke en ambtelijke inzet beschikbaar te 
stellen. 
3. Wethouder Esther Verhagen voor te dragen als lid van de stuurgroep namens de gemeente Ooststellingwerf. 
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10.                                Afvalstoffenheffing 2020 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college  
De eerste resultaten van Diftar+ zijn veelbelovend om  in 2020  de VANG doelstelling te kunnen realiseren. Over de 
eerste zeven maanden van 2019 is vergeleken  met 2018 27% minder restafval ingezameld en 28 % meer GFT- 
afval  met de Biobak. Het gemiddeld ledigingsgewicht van de Sortibak was in deze periode 22 kilo. Dat is € 5,40 per 
lediging.  
Door een verhoging van de verbrandingsbelasting (opgelegd door het Rijk), ruimere openingstijden op zaterdag van 
de Milieustraat en investeringen in de veiligheid bij de Milieustraat gaat het vaste tarief naar €108,-. Het werkelijke 
vaste tarief wordt niet helemaal  in rekening gebracht bij inwoners. In 2017 is besloten om ruim € 800.000 aan 
algemene middelen in te zetten om het verschil te dekken tussen het werkelijke vaste tarief en het vaste tarief dat 
de inwoner betaalt.  Om langer gebruik te kunnen maken van de reserve wordt voorgesteld het vaste tarief te 
verhogen. Het variabele tarief gaat van 0,20 cent naar 0,22 cent. Het vaste tarief 2020 is vergeleken met  onze 
partner Diftar-gemeenten relatief  laag. De voorgestelde verordening wordt in de raad van 17 december behandeld.  
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11.                                Beschikbaarstelling krediet voor het DoarpsSintrum Donkerbroek en het bijbehorende verkeersplan 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 18 juni 2019 heeft Dorpsbelang Donkerbroek het projectplan Burgerinitiatief DoarpsSintrum 
& inrichting omgeving centrum Donkerbroek (hierna: het DoarpsSintrum) aan de raad aangeboden. Het plan 
is in handen gesteld van het college. In de vergadering van de raad van 15 oktober 2019 is bij de 
behandeling van agendapunt 6 “Beschikbaarstelling krediet voor de vernieuwbouw van basisschool de 
Twirrewyn te Donkerbroek” een amendement en een motie vreemd aan de orde van de dag besproken. 
Het college heeft toegezegd met een mededeling aan de raad te komen. In de raadscommissie P&C van 29 oktober 
2019 is een mededeling aan de raad besproken. Met deze mededeling aan de raad gaf het college aan met een 
voorstel voor de realisatie van het DoarpsSintrum te komen waarin de dekking wordt meegenomen.  
 
Het college heeft besloten om:  

1. De raad voor te stellen een krediet van €2 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 
DoarpsSintrum Donkerbroek in het jaar 2021 en de jaarlast van € 62.000 met ingang van 2022 te verwerken 
in de begroting. 

2. De raad voor te stellen een krediet van €0,35 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 
bijbehorende verkeersplan in het jaar 2022 en de jaarlast van € 25.000 met ingang van 2023 te verwerken in 
de begroting. 
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12.                                Principeverzoek tweede woning Bûterheideveld 22 Makkinga 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan  het in procedure brengen van 
een bestemmingsplan waarmee een tweede bedrijfswoning mogelijk gemaakt aan de 
Bûterheideveld 22 in Makkinga (kadastraal bekend Makkinga sector G perceel 566 en 535), onder 
de voorwaarde dat: 

 in het bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch’ van kracht wordt op het perceel kadastraal bekend als 
Makkinga, sectie G, nummer 535 dat in het bestemmingsplan Buitengebied 2016 als ‘Wonen’ is bestemd; 

 als voorwaardelijke verplichting voor het bewonen van de tweede bedrijfswoning wordt opgenomen dat de 
bewoning van de bestaande woning aan Bûterheideveld 20 wordt gesloopt; 

 wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die gelden voor de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld onder artikel 
3.7 lid i, zijnde: 
o de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond en mits deze woning 
o noodzakelijk is met het oog op het toezicht; 
o de bouwregels voor de bouw van de eerste bedrijfswoning in acht worden genomen; 
o wordt gebouwd binnen in lid 3.2, sub a genoemde aaneengesloten oppervlak en binnen 
o een afstand van 50 m van de overige gebouwen op het bouwperceel; 
o geen afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen 
o agrarische bedrijven.  
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13.                                Verordeningen 2020 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het college heeft besloten  de raad voor te stellen de volgende verordeningen, inclusief de tarieven, vast te stellen: 
1. onroerendezaakbelasting 2020 
2. forensenbelasting 2020 
3. toeristenbelasting 2020 
4. precariobelasting 2020 
5. reclamebelasting 2020 
6. legesverordening 2020 met de tarieventabel (inclusief de bijlage normkosten) 

 
 

Bij de begrotingsvergadering op 12 november 2019 heeft de raad besloten tot een beperkte stijging van de OZB 
opbrengst (€ 145.000). De OZB-opbrengst wordt bepaald door de hoogte van het tarief en de daarbij horende 
recente WOZ-waarde (1 januari 2019). Daarnaast heeft de raad tijdens de begrotingsvergadering besloten de 
forensenbelasting voor 2020 te verhogen. Bij de toeristenbelasting verandert het tarief voor 2020 niet. Het besluit 
van de raad om met ingang van 2020 voor kinderen tot en met vier jaar geen toeristenbelasting te rekenen is 
verwerkt in de verordening. De besluiten van de raad tijdens de begrotingsvergadering zijn verwerkt in de 
verordeningen. Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 december 2019. 
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14.                               AED's 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het college heeft besloten om:  
1. De bewonerscommissies en Plaatselijke Belangen in Ooststellingwerf te ondersteunen in het realiseren en 

onderhouden van een goede dekking van het netwerk van vrijwilligers en de automatische externe 
defibrillatoren (AED’s) 

2. De Plaatselijke Belangen te vragen met een plan te komen over hoe ze gezamenlijk voor een goede dekking 
kunnen gaan zorgen. 

3. €20.000,- incidenteel te reserveren vanuit GIDS 2019 en €1.500,- structureel vanuit budget gezondheid.  


