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 1.                              Dorpsstraat tussen nummers 58 en 64 te Haule. 
 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema & Jouke Jongsma 

Besluit college In het uitvoeringsprogramma behorende bij het Woonplan 2011-2020 heeft het college de mogelijkheid voor de bouw van 
twee woningen opgenomen voor de Dorpsstraat te Haule tussen nummers 58 en 64. 
Op 19 januari 2012 heeft het college aangegeven dat er op basis van een eerste globale analyse in principe twee woningen 
mogelijk waren op deze locatie. Op 7 februari 2012 heeft het college geconcludeerd dat er - in afwijking van de brief van 19 
januari 2012 - in principe geen twee woningen maar slechts één woning mogelijk is op de locatie en onder welke 
voorwaarden dit mogelijk zou zijn.  De locatie valt onder de noemer van ‘Aangehouden plannen’, zoals behandeld in de 
raadsvergadering van 6 maart 2018 en 17 juli 2018.  In navolging van het besluit van de raad van 6 maart 2018 heeft de raad 
op 17 juli 2018 besloten om: 
1. de overgangsperiode voor plannen voor woningbouw op te heffen; 
2. het Afwegingskader Woningbouw gemeente Ooststellingwerf vast te stellen; 
3. het betreffende afwegingskader toe te passen op de ‘Aangehouden plannen’ om daarna een lijst met te schrappen plannen 
vast te stellen.  De locatie tussen Dorpsstraat 58 en 64 te Haule maakt ook onderdeel uit van die lijst van te schrappen 

plannen. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de realisatie van woningbouw aan de Dorpsstraat te 

Haule tussen nummers 58 en 64. 
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2.                                Principeverzoek drie woningen Meester Jongebloedstraat 1 te Haulerwijk. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema & Jouke Jongsma  

Besluit college Op 29 januari 2018 is er een verzoek voor medewerking tot wijziging van het bestemmingsplan Meester Jongebloedstraat 1 
te Haulerwijk ingediend voor het realiseren van drie woningen aan de Meester Jongebloedstraat 1 te Haulerwijk. Het gaat 
hier om de locatie van de voormalige basisschool CBS De Rank. Een deel van de voormalige school aan de zuidkant van het 
gebouw (circa 100 m2) wordt hierbij gesloopt om extra ruimte te creëren om een rijtje van drie woningen te kunnen 
realiseren. Op basis van het raadsbesluit van 6 maart 2018 zijn onder meer alle ingediende principeverzoeken binnen de 
gemeente aangehouden. Er is aangegeven deze mee te nemen in een analyse tot het moment waarop: 
- een definitieve lijst met te schrappen plannen is vastgesteld; 
- criteria voor medewerking aan woningbouw zijn vastgesteld. 
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de realisatie van drie woningen aan 
de Meester Jongebloedstraat 1 te Haulerwijk. 

 

 
3.                               Innemen voorlopig standpunt Besluit VTH. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 1 juli 2017 is het Besluit VTH in werking getreden waarin is omschreven welke taken de FUMO verplicht voor de 
gemeenten moet uitvoeren. Deze basistaken worden nu nog deels door de verschillende gemeenten zelf uitgevoerd. Bij de 
overdracht van taken kan ook overdracht van personeel aan de orde zijn. De Stuurgroep Implementatie Besluit VTH vraagt de 
deelnemers aan de GR FUMO om te reageren op een voorstel over deze (mogelijke) overdracht van personeel. Het college 

heeft besloten de Stuurgroep Implementatie Besluit VTH te berichten dat de gemeente op basis van de huidige informatie in 

principe geen bezwaar heeft tegen de maatwerkaanpak in relatie tot personeel en de implementatie Besluit VTH. 
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4.                               Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde. 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Op 19 december 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen en daarmee verklaard dat voor de aanloopstraten ’t 
Oost, de Brink en de Brinkstraat een nieuw bestemmingsplan moet worden voorbereid. Het doel van het 
voorbereidingsbesluit is om de gemaakte keuzes in het Masterplan Oosterwolde-Centrum/Venekoten-Noord in een 
planologisch-juridisch kader te waarborgen.  Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is een gebiedsvisie 
opgesteld voor het gebied ’t Oost, de Brink en de Brinkstraat en directe omgeving. Ondernemers, bewoners en andere 
belanghebbenden zijn bij het opstellen van de visie betrokken. De hoofdvraag voor de visie is: Welke ontwikkelingsrichting 
voor de aanloopgebieden is kansrijk én zorgt ervoor dat het kernwinkelgebied en de aanloopgebieden elkaar versterken? 
Deze Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde is op 25 september 2018 vastgesteld door de raad. 

Het college heeft besloten om het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor bestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde 

achterwege te laten; in te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan Oude Dorp Oosterwolde; en in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde. 
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5.                              Convenant ‘Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’. 
Portefeuillehouder Harry Oosterman  

Besluit college Op landelijk niveau is de werkwijze ‘Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’ ontwikkeld. In 
samenspraak tussen de NCTV, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de G4 (namens de prio-gemeenten), de Raad 
voor de Kinderbescherming en de Reclassering Nederland is het convenant en de handleiding Persoonsgerichte aanpak 
voorkoming radicalisering en extremisme tot stand gekomen. Het convenant en de handleiding voorzien in een werkwijze 
voor een multidisciplinair casusoverleg dat is gericht op het voorkomen van radicalisering en op de-radicalisering. In het 
Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg van 6 juli 2017 is men overeengekomen om ook in Noord-Nederland te gaan werken 
met dit convenant. Het college stemt in met deelname aan het convenant ‘Persoonsgerichte aanpak voorkoming 
radicalisering en extremisme’ en het convenant te laten ondertekenen door de burgemeester op de bijeenkomst van de 
Veiligheidsregio Fryslân van 14 november 2018. 

 
6.                              Toekomst aanpak laaggeletterdheid. 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college In september jl. is er een netbijeenkomst geweest voor alle contactgemeenten (voor Friesland is dit de gemeente 
Leeuwarden) over de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid. Een aantal contactgemeenten hebben hiertoe een brief 
opgesteld met gezamenlijke input voor de minister, waarin de knelpunten en wensen ten aanzien van het huidige landelijke 
beleid beschreven staan. Door de contactgemeente Leeuwarden wordt aan de wethouders met laaggeletterdheid in 

portefeuille gevraagd of zij in kunnen stemmen met de inhoud van de brief. Het college heeft besloten in te stemmen met de 

inhoud van de bijgevoegde brief aan de minister. 
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7.                              Antwoordbrief aanvullende zienswijze Zonnepanelenpark Molenbosch. 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 18 september 2018 heeft NAAM een aanvullende zienswijze ingediend m.b.t. de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 
bouw van het zonnepaneelveld Molenbosch. De bijgaande brief is een reactie op het schrijven NAAM. 

 
 
8.                              Antwoordbrief omwonenden zonnepark Oosterwolde. 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college Op 22 oktober 2018 heeft een groep buurtbewoners rondom het zonnepark Oosterwolde  mts. De Boer een brief geschreven 
m.b.t. de bouw en/of omgevingsvergunning van het zonnepark Oosterwolde  mts. De Boer. De bijgaande brief is een reactie 
op het schrijven van de buurtbewoners.  In de antwoordbrief wordt ingegaan op de volgende onderdelen: 
1. Stand van zaken 
2. Informatiebijeenkomst 25 oktober 2018 
3. Algemene informatie procedures 
4. Uitnodiging inloopavond 
Het college heeft besloten de brief aan buurtbewoners zonnepark Oosterwolde mts. De Boer vast te stellen en te 
ondertekenen. En een afschrift van deze brief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen via een mededeling aan de 
raad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stukken kunt u opvragen bij communicatie@ooststellingwerf.nl 

 

 

 
 

9.                              Verzameladvies subsidieverantwoording 2017 (Heemkunde, Odrie, St. Kunstwerf, Muziekfederatie). 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college De volgende vier stichtingen hebben de subsidieverantwoording 2017 ingediend: 
- St. Comprix, heemkunde 
- St. Odrie 
- St. Muziekfederatie Ooststellingwerf 
- St. Kunstwerf 
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd in de verslagen van de bovengenoemde stichtingen. Daarom stelt het college 
de subsidies voor 2017 ongewijzigd vast.  

10.                            Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2017. 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een Cliëntervaringsonderzoek (CEO) te houden onder inwoners die een beroep gedaan 
hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De OWO-gemeenten hebben dit onderzoek over 
2017 opnieuw gezamenlijk aangepakt. Dit onderzoek is door bureau KWIZ gedaan. 
Dit betreft het derde onderzoek naar klantervaring, in voorgaande jaren betrof het een onderzoek naar klanttevredenheid. Het 
onderzoek is niet langer gericht op de tevredenheid van cliënten, maar op hun ervaringen. Volgens het Rijk is deze andere 
insteek ingegeven door de overweging dat een onderzoek naar de ervaringen van cliënten meer informatie oplevert dan een 
algemeen cijfer voor tevredenheid. 
Het college heeft besloten kennis te nemen van het rapport van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2017, en de 
rapportage ter informatie te verzenden naar de Raad. 


