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 1.                                Ontwerpbestemmingsplan 'Oosterwolde - Dertien Aprilstraat' 

Portefeuillehouder Marcel Bos  

Besluit college Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop heeft alleen de provincie gereageerd. Hierop is het plan 
aangepast. Verder zijn de regels en de onderzoeken in overeenstemming gebracht met de opzet van het bouwplan zoals het 
al in de toelichting was opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. 

2.                                      Uitvoeringsnota Sport en Bewegen Ooststellingwerf 2019-2022 

Portefeuillehouder Fimke Hijlkema 

Besluit college Op 24 januari 2017 is door de gemeenteraad de visienota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021 vastgesteld. 
Daarin wordt aangegeven dat er een uitvoeringsnota opgesteld moet worden over deze periode. Er is al een uitvoeringsnota 
2018 opgesteld en uitgevoerd. Als vervolg hierop is een uitvoeringsnota 2019-2022 opgesteld. Deze periode 2019-2022 loopt 
gelijk op met de periode van de besluitvorming van het rijk over de Brede Regeling Combinatiefuncties en met de periode van 
het coalitieprogramma 2018-2022 en raadsprogramma 2018-2022. In deze uitvoeringsnota 2019-2022 zal er voldoende 
aandacht zijn voor het stimuleren van de buurtsport, de ouderen, de verenigingen en de gehandicaptensport. Aan deze 
opdracht is uitvoering gegeven, Deze uitvoeringsnota 2019-2022 is bijgevoegd bij dit B&W advies. De Adviesraad Sociaal 
Domein heeft op 12 november 2018 advies uitgebracht. Dit advies is bijgevoegd bij dit B&W advies voorzien van een 
ambtelijke reactie. Het college heeft de uitvoeringsnota inclusief reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
vastgesteld, en ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.  
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3.                                   Aanpassing Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling 

Portefeuillehouder Esther Verhagen  

Besluit college Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld 
altijd melden bij Veilig Thuis. Daarom wordt vanaf die datum de Meldcode aangescherpt. Dan moet er in de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen, dat professionals helpt om in te schatten of er sprake is 
van acuut of structureel huiselijk geweld en/of kindermishandeling en of melden bij Veilig Thuis een noodzakelijke stap is (stap 

5 in de Meldcode). Het college heeft de aangepaste Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de gemeente 

Ooststellingwerf vastgesteld. 

 
 
4.                                   Jaarverantwoording Kinderopvang (KO) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2017 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Onlangs hebben wij van de Inspectie van Onderwijs de uitslagen ontvangen van twee ingestelde onderzoeken naar de 
uitvoering van de KO en de VVE. Beide uitslagen zijn positief voor onze gemeente. 
De Inspectie van het Onderwijs houdt (jaarlijks) toezicht op de uitvoering van de opgedragen taken aan de gemeenten, dit 
betreft het: 
1. uitgevoerde toezicht en handhaving van de Wet Kinderopvang (WKO); 
2. beleid dat wordt gevoerd in het kader van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 
Het college neemt de memo 'Jaarverantwoording Kinderopvang (KO) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2017' van 4 
december 2018 voor kennisgeving aan. 
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5.                                            Uitspraak Hoger Beroep Padi BV (Zuid 11 te Elsloo) 
Portefeuillehouder Jouke Jongsma  

Besluit college Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf is door de Afdeling bestuursrecht van de 
Raad van State in haar gelijk gesteld. Het door appellante ingestelde hoger beroep gericht tegen een uitspraak van de 
rechtbank Noord-Nederland is ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. Appellante stelt 
schade in de vorm van waardevermindering te ondervinden door de inwerkingtreding van het op 16 februari 2009 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Correctieve en partiele herziening 2009’ (hierna te noemen het nieuwe 
bestemmingsplan). Dit nieuwe bestemmingsplan heeft voor appellante geleid tot een aantoonbare beperking van de 
gebruiksmogelijkheden echter was deze ten tijde van aankoop voorzienbaar voor appellante. Hierop heeft de Afdeling het 
college in haar beslissing op alle punten in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Dit 
betekent dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf op goede gronden het verzoek 
tot een financiële tegemoetkoming in planschade heeft afgewezen, van een vergoeding is geen sprake. 

6.                                   Geluidmetingen Prikkedam. 
 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op 26 oktober 2018 heeft een omwonende van motorcrossterrein Prikkedam een brief gestuurd aan wethouder M. Bos. De 
aanleiding hiervan is een melding van geluidsoverlast van een training. Geadviseerd wordt om in een brief aan te geven hoe 
uw college uitvoering geeft aan het controleren van de aan de MSV opgelegde last onder dwangsom.  Het college stelt de 
antwoordbrief vast conform de conceptbrief. 
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7.                                    Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2018. 
Portefeuillehouder Marcel Bos 

Besluit college Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de accountants van HZG Accountants & Adviseurs 
opdracht gegeven om de jaarrekening 2018 te controleren. De accountant ondersteunt de raad in haar controlerende functie 
en stelt daarbij vast of de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in 
de wet- en regelgeving. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om een volledig overzicht van relevante wet- en regelgeving op te 
leveren aan de accountant. Dit normenkader bevat alle externe en interne regelgeving die relevant is voor de 
rechtmatigheidscontrole. Betreffende de externe regelgeving wordt alleen de wet- en regelgeving opgenomen die bepalingen 
bevatten over financiële beheershandelingen. De interne regelgeving omvat alle relevante verordeningen, maar ook 
eventuele andere besluiten voor zover hierin bepalingen zijn opgenomen omtrent financiële beheershandelingen. Om aan te 
sluiten bij de actuele wet- en regelgeving wordt het normenkader jaarlijks geactualiseerd. Het college heeft besloten het 
‘Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2018’ vast te stellen; en de raad het ‘Normenkader Financiële Rechtmatigheid 
2018’ aan te bieden ter kennisgeving. 


