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1.                                  Pilot extra opbouwwerk in de dorpen  2020 -2021 

Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college In het voorjaar van 2019 stelde de Raad een budget van € 60.000,- beschikbaar voor een pilot met opbouwwerk in vier dorpen 
en een wijk in het jaar 2019. Doel van het opbouwwerk was om de ideeën en initiatieven die uit de dorpsgesprekken naar voren 
kwamen (visie Samenleven) verder te brengen. De pilot is in juli 2019 gestart met twee opbouwwerkers in de dorpen die dit 
wilden, namelijk Fochteloo, Makkinga, Ravenswoud, Appelscha en de wijk Oosterwolde Noordoost (SAWONO). Uit de evaluatie 
van de pilot blijkt dat deze dorpen zeer tevreden zijn en andere dorpen vragen nu ook om opbouwwerk. Dit is een positieve 
ontwikkeling. We willen initiatieven in de dorpen immers stimuleren en faciliteren. Het college heeft besloten om de ‘Pilot extra 
opbouwwerk’ met twee jaar te verlengen en de raad voor te stellen om voor de ‘Pilot  extra opbouwwerk’ in 2020 en 2021 in 
totaal Є 286.800 beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds. Wanneer de raad instemt met de financiering uit het ambitiefonds, 
de tijdelijke dekking van de ‘voortzetting van de pilot extra opbouwwerk 2019’ in januari en februari 2020 (collegebesluit  
december 2019) vanuit het uitvoeringsbudget ‘Visie Samenleven’ te compenseren vanuit het nieuwe ambitiefonds-
opbouwwerkbudget.  
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2.                                  Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam - mededeling aan de raad - uitspraak AbRvS voorlopige voorziening 

Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 7 oktober 2019 is door de raad het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam vastgesteld. Op 11 november 2019 
heeft de raad van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: AbRvS) een kennisgeving ontvangen van 
een beroep tegen en een verzoek om voorlopige voorziening op het besluit van uw raad over de vaststelling van het plan. De 
AbRvS heeft ter zitting mondeling uitspraak gedaan. De beslissing is dat het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.  
De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam op 17 januari 2020 in werking is getreden. Om 
misverstanden te voorkomen merken wij op dat het bestemmingsplan hiermee nog niet onherroepelijk is. Dat is pas wanneer de 
AbRvS in zijn beslissing op het beroep het beroep ongegrond verklaard. Het college brengt de raad op de hoogte over de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 

3.                                  Gebruiksvoorwaarden gemeentelijke gymnastieklokalen 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Het gebruik van de vier gemeentelijke gymnastieklokalen door sportverenigingen is verbonden aan de ‘Gebruiksvoorwaarden 
gemeentelijke gymnastieklokalen’. In de gebruiksvoorwaarden staan bepalingen die gebruikers (scholen, verenigingen en 
andere gebruikers) van de gemeentelijke gymnastieklokalen in acht dienen te nemen. Het college stemt in met de 
gebruiksvoorwaarden gemeentelijke gymnastieklokalen d.d. 1 februari 2020 en trekt die van 1 januari 2014 in. 
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4.                                  Monitor Jeugd 2018-2019 
Portefeuillehouder Esther Verhagen 

Besluit college Sinds de drie decentralisaties in het Sociaal Domein met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor grote delen van 
de hulpverlening en zorg aan mensen van alle leeftijden. Deze monitor Jeugd geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied 
van hulp voor jeugdigen van –9 maand -23 jaar, oftewel de jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Het college stuurt de 
mededeling ‘Monitor Jeugd 2018-2019’ ter informatie naar de commissie Samenleving.  
 

5.                                  Aanvulling welstandsnota met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema  

Besluit college In de afgelopen periode zijn er diverse verzoeken ingediend bij de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen nabij een 
woning. Dit omdat er op het dak geen geschikte plaats is bijvoorbeeld i.v.m constructie, of omdat de woning qua stand niet 
gunstig was gesitueerd. Om toch te kunnen voorzien in een eigen energiebehoefte werd besloten een aanvraag in te dienen 
voor het plaatsen van panelen op het erf van de woning. Het plaatsen van panelen is, in tegenstelling tot bijgebouwen, niet 
vergunningsvrij. Het plan dient derhalve te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Het college legt de gewijzigde 
voorschriften 6 weken ter inzage en stelt de raad voor om in te stemmen met een aanvulling op de welstandsnota die betrekking 
heeft op het plaatsen van een zonneveld voor eigen energiebehoefte op het woonperceel. 
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6.                                  Beslissing op bezwaar kap beuk Mr. Lokstraat t.h.v. nummer 50 Ravenswoud 
Portefeuillehouder Fimke Hijlkema   

Besluit college Op 21 mei 2019 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de kap van acht bomen, waaronder 
een beuk aan de Mr. Lokstraat in Ravenswoud, ter hoogte van nummer 50. Op 9 juli 2019 is namens het college aan de 
gemeente Ooststellingwerf een omgevingsvergunning verleend voor de kap van acht bomen. Hierbij is aan de gemeente ook 
een herplantplicht opgelegd voor de herplant van vijf bomen op nader te bepalen locaties in de gemeente. Tegen het besluit om 
de omgevingsvergunning te verlenen voor de beuk in Ravenswoud zijn bezwaarschriften binnengekomen. Het college heeft 
besloten om conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren van de bezwaarhebbers niet-ontvankelijk 
en/of ongegrond te verklaren en de verleende vergunning in stand te laten met aanvulling van de motivering. 


